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Excel.lentísslm Senyor Pres¡dent
Excel.lentísslms | ¡l.lustríss¡ms senyors
Ivtolt ll.lustres Senyores I Senyors Académlcs

Senyores I SenYors

Fa dos anys, era el dia 30 de Novembre de 1989, diada de Sant
Andreu, vaig ocupar aquest mateix lloc per llegir el meu discurs d'ingrés a
aquesta Académia com a membre corresponent. En aquell moment vaig
expressar la meva gratitud als nnlt il.lustres académics per I'honor que em
feien d'aceptar-me en aquesta docta corporació. Avui que se'm crida per a
un lloc de més compromís i responsabilitat, no puc menys que reafirmar-me
en el meu agraiment i recordar d'una manera especial lot I'entorn
professional, cultural i humá que ha acompanyat les meves act¡v¡tats. No
dubto que és aquest entorn el que ha desviat I'atenció dels il.lustres
acaddmics cap a la meva persona. Sé que per a respondre a aquest
oferiment que avui se'm fa, compto amb les mateixes ajudes i
cirscumstáncies de mestratge, amistat icol.laboració que fins avui han estat
el meu suport.

Se'm ha elegit per a la Secció Segona i sense dubte ha pesat en
aquesta designació el meu treball en el camp de la microbiologia. Per
aquest motiu, a I'hora de recordar noms concrets m'agrada fer-ho en la
persona del Dr. Eliseo Gaston de lriarte, membre lundador d'aquesta
Académia, enyorat mestre, que ens iniciá a molts de nosahres en la ciéncia
microbiológica. Amb ell aprenguerem a est¡mar les coses petites i la vida
que portaven. Aquesta cirscumstáncia m'ha ajudat a definir el tema del meu
discurs, car he volgut fer una modesta aportació amb un tema que veig
típicament farmacéutic i on la visió biológica també hi juga el seu paper. Els
académics m'han atorgat una medalla inédita que mai s'havia concedít a
ningú. Estrenar un camí és un altre repte, i espero, amb I'ajuda de tots, fer-
me'n mereixeidor.



INTRODUCCId

La paraula excipient, d'arrel llatina, que per la seva etimológia
expressa acció de recollir, rebre favorablement, guanyarse les voluntats, es
a dir significa alhora acollir i donar, és un mot d'ús preferencial en els ámbits
médico-farmacéutics, acceptat en gairebé totes les llengues modernes i de
comprensió lácil en el món professional. A vegades, la terminologia
emprada en la documentac¡ó oficial té preferéncia per altres termes com:
substáncia auxiliar, component, material de partida, ingredient farmacéutic o
simplement ingredient no actiu, que no sempre s'ajusten exactament al
significat del mot. Descabdellant aquest fil, veurem que la paraula excipient
no apareix entre les definicions que encapgalen les normes de correcta
fabricació a nivell del nostre país, ni a nivell de normes supranacionals com
son les de l'Organització Mundial de la Salut, la "Pharmaceutical Inspection
Convention", la "Food and Drug administration" o la Comunitat Europea.
Amb tot, el mot, a més de conservar tota la seva validesa i riquesa de
concepte, té també un regust histdric atés que forma part de l'antiga
denominació de les fórmules magistrals que deixaven sovint la seva elecció
a l'art i al bon saber farmacéutic.

Com ja hem apuntat en donar la sinonímia, a vegades i sense justícia,
el mot excipient ha estat una paraula menystinguda. Ha estat definida amb
un sentit negat¡u quan es diu que és "tota substáncia que hi ha en un
medicament que no és el producte act¡u". Tampoc és del tot sat¡sfactoria la
definició que trobem en el Diccionari Enciclopédic de Medicina editat per
Enciclopédia Catalana, que el defineix com una "substáncia químicament i
farmacoldgicament inactiva que serveix de suport o de vehicle als fármacs
que const¡tueixen un medicament. Té per objectiu assegurar-ne l'estab¡l¡tat i
facilitar-ne I'administrac¡ó". A I'hora d'escollir, ens decantaríem cap al
conceple que ens dóna la llei del Medicament 2411990 det 20 de desembre
quan ens diu que "és aquella matéria que, inclosa en les lormes galéniques,

s'afegeix a les substáncies medicinals o a les seves associacions per a
servir-les de vehicle, fer possible la seva preparació i estabititat, modificar
les seves propietats organoléptiques o delerminar les propietats físico-
químiques del medicament i la seva biodisponibilitat".

Aprofundir il ins itot ampliar aquests conceptes és I'objetiu de ta meva
exposició. L'excipient és al centre de I'operació farmacéutica que converteix
fa droga, la substáncía activa, en medicament. Estudíar i detaflar el paper
que I'excipient ha jugat en I'evolució del medicament, és seguir la histdria de
I'an de curar i endinsar-nos en la ciéncia farmacéutica. voldria que aquesta
revisió, personal i actualitzada segons les meves possibilitats, fos un
reconeixement a totes aquelles persones que, des de la cátedra
universitária, els ll ibres, les revistes especialitzades, els laboratoris de
desenvolupament i les plantes industrials, s'han esforgat per trobar i per
donar-nos a conéixer tots els secrets de la ciéncia farmacéutica.



UNA MICA D'HISTORIA

La complexitat que ha presentat al llarg de la historia l'obtenció de

medicaments, on al costat d'elements d'origen religiós, filosÓfic o mágic,

trobem sovini práctiques de contingut i de clara intuició científica, fa que tot

alld que podem considerar com a excipient, encara que sols sigui en el

sentit de vehicular el producte suposadament actiu, es ressenteixi, d'alguna

manera, de totes aquestes influéncies pseudocientífiques que ens podrien

fer desviar del noble contingut que sempre acompanya el fármac. Si ens

cenyim tan sols a la medicina gue va florir als paisos de les ribes del mar

mediterrani, com són els egircis, elS grecs, els romans i els árabs (per citar

només les cultures impoñants que han deixat un pósit a la civilització actual)

trobarem Sempre com a exc¡pients, els materials naturals més nobles, que

encara avui perduren amb aquesta funció, amb variants i origens diversos,

com són: l 'aigua, elvi,  els ol is, la mel, les ceres, els greixos.

La ConcÓrdia de Barcelona (1511), per c¡tar un document nostre,

recull formules d'especialistes de prestigi, com ara Joan de Benmesué,

Arnau de Vilanova, Nicolau i Avicena, que fan servir els materials

esmentats. En el seu preámbul, la Concórdia justifica I'intent d'harmonització
que era la publicació de I'obra, quan destaca la diversitat de característiques

organoléptiques, d'estabilitat, de s¡stemes d'obtenció i, fins i tot, potser de

fórmules, que sota un mateix nom i un mate¡x suposat mestre, s'oferien al

malalt en forma de medicament. Aquest fet, en qué l'elecció de l'excipient hi

iugava una part important, creava confusió i f ins pérdua d'imatge

professional. L'entesa que representá la Concordia fou un benefici, primer

per als malalts, als quals el medicament, amb confianga renovada (en

termes de l'época) els retornava la salut de l'ánima i del cos i, després, per

als apotecaris de la ciutat, als quals doná ocasió per a unificar criteris,

millorar els seus métodes i llegar a les generacions futures tot el Seu art

farmacéutic.

En el  segle Xvl l l  i  comenqaments del XlX, que fou el  lemps de les

classificacions, varen aparéixer divisions dels medicaments en classes,

ordres, géneres, subgéneres, segons el usos terapéutics, les formes

farmacéutiques i els sistemes d'obtenció. En bona pari d'aquestes

classificacions, hi jugaven un paper important els excipients, que donen lloc

a una veritable nomenclatura farmacéutica. Són clássiques les

classificacions de Chereau i Béral recollides pel farmacéutic barceloní
Raimon Fors i Cornet, deixeble del prestigiós Dr. Francesc Carbonell i

Bravo. Pel seu abast,  ¡  a tal l  d 'exemple, val  la pena que ens alurem en
aquesta classi f icació en tres sér ies (18):

l  era'  "Operatos" que tenen excipient.

2ona' "Operatos" que no en tenen, o el tenen variable.

3era' "Operatos" químics que no serveixen d'excipient i que no es
poden incloure en les altres séries per raó de la seva varietat i
composició. Era, doncs, una mena de calaix de sastre on I'autor
¡nclou totes les medecines que no poden entrar en les classes
precedents.

Cada série es divideix en classes i,  aquestes, en géneres. La
primera série, la que més ens interessa té catorze classes: Els
hidról ics. amb excipient aquós; els alcohólics. excipient
I'alcohol; els eterólics. excipient I'eter; acetólics. excipient e.
vinagre; enólics. excipient el vi; britólics. excipient la cervesa;
oleólics. excipient els ol is grassos, l iparól ics. excipient el greix;
rel¡nólics. excipient les resines; estearol ics, excipient les ceres,
els estearats; sacaról ics. excipient el sucre; meliól ics. excipient
la mel; amidólics,.excipient el midó.



Aquestes catoze classes donen lloc a cinquanta tres géneres, definits
per la técn¡ca d'elaboració, la composició o la forma del producte.

També seria un resenya histdrica de I'afer que ens ocupa si féssim

una síntesi de I'art de receptar (100) que apareix en totes les publicacions i
formularis. Aquest art es delineix com I'aplicació dels coneixements que

aporten la física, la química, la historia natural i la terapéutica al millor ús i
efectivitat dels medicaments. La complexitat de les fórmules, oficinals o
magistrals, fins i tot quan es tractava de formules simples, va donar lloc a
tota una aplicació de coneixements, on I'ordre en el qual es posen els
components és indicatiu del métode d'elaboració, on juga un paper
important I'art farmacéutic i on es veu com els criteris de compatibilitat entre
els elements de la fórmula, i les conseqüéncies del métode d' obtenció en
I'estabilitat del producte final, van evolucionant segons els coneixements
científics de les diverses époques. En l'art de fórmular, es reserya la paraula
excipient per a la lunció de vehicle; com el cos que serveix de conductcr a
I'agent principal o a la base terapéutica, I'excip¡ent és el que determina la
forma farmacéutica i és pedectament diferenciat dels correctius i fins dels
intermedis que serien alló que avui en diem elements larmacotécnics, i els
coadjuvants que poden potencíar la substáncia medicinal. La
industrialització del medicament ha capgirat aquests esquemes que no
queden pas arraconats del tot en el calaix del passat. Avui formen part de
tot I'art i la ciéncia farmacéutics i han const¡tuil el pdsit de saber que ens ha
portat a la realitat del medicament actual.

UN MON DIVERS

Des de la nit dels temps, des de que els metges i els malalts han
decidit ler confianga a les nostres medecines, un principi o una composició
activa sempre s'han servit d'aquestes substáncies, que en diem auxiliars,
que, elegides convenienlment, fan possible I'administració del medicament i
són elements básics de la seva eficácia.

Avui, peró, el rnot excipient s'aplica indistintament a totes les
substáncies que acompanyen el principi actiu i, ádhuc, a totes aquelles
altres substáncies que s'usen en el procés de fabricació d'un medicament,
encara que es modifiquin o desapareguin al llarg del procés.

Amb tot, la suposició que el seu paper és passiu está ben implantada.
Potser pel context historic, técnic i sobretot intuitiu que envolta l'excipient,
lins i tot, com hem vist, en els diccionaris relacionats amb la professió. Cal,
doncs, oposar a aquesta visió passiva, la importáncia i la transcedéncia del
seu paper actiu. (7.1). Podem dir que l'excipient participa amb plenitud de les
esperances i objetius que els investigadors han posat en la matéria activa.
L'excipient, sense ésser I'element noble del medicament, referma, en gran
manera, la seva qualitat. Sovint, d'un punt de vista quantitatiu, és la part
més important del medicament acabat.

Més si per una banda, a una substáncia amb act¡vitat farmacológica
podem demanar-li unes característiques concretes, d'origen i de toxicitat, un
nivell att de puresa i un procés d'obtenció acurat, quan ens encarem amb
I'excipient, ens trobem en un món mott divers. Ens trobem davant de
productes que estan a la frontera de sectors industrials amb conceptes
diferents. Per aixó, és bo que considerem alguns dels condicionants
d'aquesta diversitat (36) (57) (78):



El seu orlqen. que pot ésser dels regnes mineral, vegetal o
animal, amb o sense tractament de purificació, o obtingut per
processos de síntesi química amb modificacions més o menys
ámplies.

El seu us no exclusiu. ni en quantitat ni en qual¡tat, per la
indústria farmacéutica. A vegades, aquesta indústria és un
consumidor minoritari i, com a paradoxa, el més exigent.

La seva producció. en plantes industrials amb un estándar
d'exigéncia de qualitat i d'higiene inferiors als farmacéutics, que
demanen les Normes de Correcta Fabricació de Medicaments.

El nombre. cada dia més gran, de productes que poden tenir
una aplicació en el món de les formes galéniques, sempre en
evolució constant. Al diccionari d'excipients de les especialitats
farmacéutiques espanyoles, editat pel ClNlME, de la Direcció
General de Farmácia i Productes Sanitaris, hi trobem una llista
alfabética amb 1546 excipients (17).

Les funcions. que es demanen a l'excipient a la forma
farmacéutica. L'edició 1990 de la Farmacopea Americana, és a
dir la USP XXll i el NF XVll, inclou trenta-set funclons diferents,
per a les quals es serveix de quatre-centes c¡nc substáncies.

Les exiqéncles. que pot demanar cada funció, segons el tipus
de forma farmacéutica. Per exemple els parámetres que cal
considerar per a un estearat magnésic poden ésser diferents si
s'usa com a lubricant en la producció de comprimits que si
s'empra com a suavitzador en cremes i pomades (33).

Els preus. Al costat de productes d'un cost ba¡x, com per
exemple el talc, per sota les cinquanta pessetes el quilogram,
podem trobar lípids sintétics, necessaris per a la fabricació de
liposomes, el preu dels quals pot acostar-se als deu milions de
pessetes elquilogram.

- Les Interacclons possibles entre els mate¡xos excipients, o
enlre aquests i les substáncies actives que poden comprometre
I'estab¡litat o l'eficácia del producte final.

- Els canals de d¡str¡bució, no sempre de fabricant a usuari, sinó
amb molts intermediaris, que poden allunyar dades importants
per a avafuar el producte com: I'origen, la uniformitat ¡
I'homogeneitat de la mercaderia.

Aquesta diversitat ens potta a aprofundir alguns d'aquests aspectes
que condicionen la valoració de I'excipíent iel seu ús.

El fabricant, com hem dit, es mou en uns parámetres molt diferents
que els que són habituals a la indústria farmacéutica. La seva producció
poques vegades és exclusiva per a aquest t¡pus d'indústria i, n¡ tan sols, va
encaminada sempre a indústries afins, com ara la indústría cosmética o
I'alimentária. Les matéries primeres que utilitza augmenten sovint aquesta
diversitat, no sols pels seus nivells de qualitat intrínseca, sinó perqué poden
venir d'orígens on són impensables unes Normes de Correcta Fabricació
Farmacéutica.

Un índex d'aquesta afirmació pot ésser considerar una primera
mat¿ria d'origen mineral, amb la seva diversitat de característiques, de
procedéncia vegetal, on entrarien conceptes d'espécie, cultiu, extracció, i
purificació; o, per últim, d'origen animal, on podem repet¡r els mateixos
conceptes, que podrem fins i tot ampliar quan hi hagi incídéncies de
biotecnologia.

Les instal.lacions de producció són un altre fet diferencial. Els
processos d'obtenció en la síntesi química poden donar-se en unes
condicions radicalment dilerents, amb la intervenció d'una agressivitat dels
mateixos components o de les condicions físiques que calen per a l'dxit del
procés. Aquest també será diferent si I'obtenció no és per síntesi química,



sino per extracc¡ó, purificac¡ó o fermentació. I tots aquests condic¡onants
poden donar-se en un mateix producte.

Capítol apad, cal fer unes consideracions sobre el concepte de lot,
que en la indústr¡a dels productes auxiliars pot ésser molt canviant, no sols
per la implicació del procés sinó també per la qualitat, tant en els aspectes
de puresa com en les característiques lísiques del producte. El consumidor
desconeix molts d'aquests parámetres que ens donen dades sobre
I'homogeneitat d'una partida i, per tant, els criteris que poden decidir el seu
mostreig i la seva avaluació.

La transparéncia d'informació sobre tots aquets termes, a més de
complexa, no sempre és possible. El procediment de "Drug Master File",
posat a la práctica als Estats Units, pot ajudar molt en el futur, tant per
implicacions oficials en el cas de registre d'excipients nous, com per al
consumidor, que pot completar la informació del producte i ampliar el
dossier científic. Aquest dossier que faciliten els labricants, sovint és una
demostració amb característiques d'ús pero amb poca informació sobre el
procés de fabricació i altres detalls que permetin un estudi analític
aprofundit.

Un altre aspecte sobre el qual caldria reflexionar és la incidéncia dels
intermediaris i revenedors, camí molt utilitzat en el món dels excipients. No
fa falta detallar els problemes que representa I'existéncia d'aquest pas, que
allunya, o f ins i tot el imina, les dades imprescindibles que hem apuntat en el
cas del fabricant i n'hi afegeix de noves, com són la possible manipulació,
les conseqüéncies que pot tenir sobre I'estabilitat i la incertesa dels canals
de distribució, delfabricant al revenedor íd'aquest a l'usuari. Els revenedors
es mouen més per criteris d'electivitat comercial que no pas per
preocupacions lécn¡ques. Per aixó fa falta que pensem en unes Práctiques
de Bona Distribució, que demanin al revenedor un coneixernent extens del
producte, de les seves característ¡ques técniques, legals, analítiques i
tdxiques i un bon coneixement del fabricant, gairebé més ampli que el que

10

demanaríem a I'usuari. El "Product manage/' o "Cap de producte" d'un
revenedor, eltrobem a primera línia per a buscar noves aplicacions. Queda
un darrer servei que ha de ler el distribuídor, és la qualitat del ll iurament:
qualitat en el temps, no es poden oblidar els nous estils de gestió

empresarial, i en les condicions, com són l'envás i I 'etiquetatge.

El distribuidor té una situació intermédia clau que pot millorar el
producte, amb una circulació acurada i aconseguint del seu fabricant la
¡matge de qualitat i el servei que lidemana l'usuari (BB) (72).

1 1



L'EXCIPIENT I  LES FARMACOPEES MODERNES

El primer aval que trobem d'un excipient, és que figuri a alguna
farmacopea. La preséncia d'un producte a les farmacopees no vol pas dir un
carácter preferencial que margini les substáncies que no hi són.
L'autorització reposa sobre dades toxicologiques i de metodologia analítica i
respon a crileris de tradició, coneixement del producte, informació i costum
d'ús en un país concret. Les farmacopees ens donen criteris generafs de
garantia de qualitat farmacéutica i el seu abast supera la interpretació
estricta deltext, ja que I'objetiu de qualitat es concrela en la monografia i en
els mdtodes generals que donen suport a les proves que demana la
monografia i, al mateix temps, poden ésser extrapolades a d'altres
substáncies que no són oficinals. (74) Es tracta de les normes que cal
establ¡r per tal de garantir la qualitat d'un producte com a matéria primera, la
seguretat del seu ús i el manteniment de la salut pública.

Malgrat aquests conceptes, en els preámbuls de les farmacopees
resta ben especificat que el compliment amb el contingut d'una monografia
no será pas una garantia absoluta de la seva qualitat, sigui quin sigui el
procés d'obtenció del producle; fins i tot s'hi fa constar que el concepte de
puresa és dinámic i que pot canviar segons el desenvolupament de la
química analítica. Després veurem I'abast d'aquesta afirmació (S6) (75).

Si a vol d'ocell lem una revisió actual del nombre de excipients que
són oficinals en una larmacopea, veurem que se situen entre un 15% iun
25/" del nombre total de monografies. Aixi:

A la Farmacopea Europea, amb un total de 657 monografies, hi ha
121 excipients.

t ¿ 1 3

La Farmacopea Americana, USP XXll-NF XVll, té 306 excipients

distribuits en 37 tipus d'aplicació, on maneja 405 productes; aixó significa un

ús variable d'un mateix producte per a diferents funcions.

La Farmacopea Británica, en la seva edició de 1988, inclou 977

monografies on hi ha 230 excipients'

La Farmacopea Francesa té 783 monografies amb 211 excipients.

L'Alemanya, 749, amb 163 excipients.  La l tal iana, en lé 774, amb 135

excipients.

És il.lustratiu, també, comentar I'evolució del nombre d'excipients i les

funcions que se'ls especifiquen a la Farmacopea dels Estats Units i

Formular i  Nacional,  l ins i  tot  abans de la seva edició conjunta I 'any 1975.

Les dades es recullen en el quadre adjunt, on podem veure-hi com el

nombre d'excipients, tenint en compte el possible ús, va en augment. El fet

és més significatiu si hom comprova que a cada edició hi ha modificacions

en les funcions i en el nombre de monografies. Per exemple, en la darrera

edició, s'han vist reduits sensiblement els aromes i els perfums. Si mirem

sols I'evolució de les luncions com a aiuda farmacéutica, veurem com a

cada edició tenen un tractament més racional i com els conceptes han anat

canviant, tot pol¡nt els lermes d'acord amb I'aveng de la tecnologia

farrnacéutia del moment.



ELS EXC¡P¡ENTS A LA FARMACOPEA USA I EL NF

Edlc io Nombre d.e

zuD.cioD.6

NoEbra d.a

Acu¡or¡1¡ts

Productes

per fuacioae

1965 usP xvrrr

NF XI I I

1970 usP xvr r r

¡¡r xlrr

1975 usP Kvrrr

NF XI IT

' Ph  a i da "

Do  s ' espec i f i que ¡

1 8

2 5

¿ 1

3 5

1 0 3

1 9 8 0  U S P  X V I I I - N F  X I I I  A ?

1 9 8 5  U S P  X V I I I - N F  X I I I  3 ¿

1990 usP xvrrr-r¡F xrlr  37

9 6

1 5 9

1 { {

3 0 6

¿ 0 3

¿ 0 5

Malgrat aquestes indicacions d'ús, les larmacopees no s'end¡nsen en
donar-nos límits en els parámetres que pressuposen una aplicació concreta.
Tan sols ho fan en els casos en qué el parámetre en qüestió compromet la
qual¡tat de I'excipient, tot desvirtuant-ne la seva identitat. Per exemple, la
determinació d'un punt de fusió o una viscositat. També cal d¡r que avui
nombrosos excipients són productes veins que es diferencien sols per
crileris tecnológics d'aspecte, de consisténcia o granulometria i que poden
ésser mescles de composició qualitativa idéntica amb proporcions
quantitatives dif erents.
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Uns criteris de qual¡tat físico-quím¡ca

Els controls que preveuen les farmacopees s'or¡enten en tres

direccions d¡ferents que alhora defineixen el producte i la seva puresa: La

identificació, els assaigs de puresa i elcontingut. Aquests tres ámbits que es
complementen, els trobem tant en les substáncies actives com en els
excipients, i ens aseguren que la qualitat de la matéria primera és
larmacéutica (2) (4) (81).

Els métodes d'identificació ens permeten assegurar que el producte
correspon a la lórmula indicada. Els sistemes emprats són variats i es dóna
opció segons l'equipament del laboratori. Si abans hom es serv¡a del punt
de lusió, o d'una reacció de color o de precipitació, avui I'espectrofotometre
a I'infraroig s'ha generalitzat. Els espectres ens donen I'empremta digital del
producte i, en alguns casos, dades sobre el seu estal lísic. Cal també citar
la determinació de I'espectre ultraviolat. La verificació de les longituds d'ona
on I'absobáncia és máxima o mínima o el coeficient d'absorbáncia, E( 1"/" 1
cm3¡ en un o més punts de I'espectre, són avui proves correnls en un
laboratori analític.

Els assaigs de puresa són clássics en la recerca de conlaminants
minerals, amb métodes globals com les cendres sulfúriques o els metalls
pesants. Els límits fixats són cada dia més estrictes. Anem a proves que són
índex de la bondat del producte i les dades obtingudes poden conduir-nos a
d'altres anomalies desconegudes per nosaltres, com ara poss¡bles
catalitzadors del procés d'obtenció o deficiéncies de I'equip utilitzat. Les
impureses orgániques poden anar per altres camins idescobrir-nos qualitats
dolentes dels materials de partida, productes de degradació o restes dels
disolvents, punt al qual després tornarem.



Per últim, la determinació del cont¡ngut tanca el cicle de dades que
ens donen informació i, també aquí, trobem diverses técniques a escollir.
Sempre ha estat una preocupació de les Farmacopees i de les normatives
oficíals que les proves prescrites puguin fer-se a qualsevol laboratori
mitjanament dotat. Pensem que, d'entrada, les exigéncies de farmacopea
van dirigides, a més de la Indústria Farmacéutica, a d'altres estaments
professionals.

La Farmacopea americana, a I'hora de considerar els diversos tipus
d'impuresa que cal buscar en un producle, s'acull a diverses delinicions com
són: Substenc¡es estr que s'introdueixen com a contaminants o com
a adulteració. lmDureses tóxioues. components minoritaris que tenen una
activitat bioldgica no desitjada i demanen una identificació individual i una
quantificació amb proves específiques. Components concom¡tants. que no
es consideren impureses en el sentit que la Farmacopea americana dóna al
rnot. lmpureses assenvalades. que demanen una identificació individual i
una quantificació amb tests específ ics. lmpureses ordináries. es
determinen per métodes generals com ara cromatografia en capa fina.
Substáncles afins. relacionades estructuralment amb la substáncia en
qüestió i Contam¡nants del procés que s'han prodult o introdurl a llarg de
I'obtenció delproducte. La definició d'aquests termes pot clarificar conceptes
en monografies, perd els limits establerts sempre aniran d'acord amb la
perillositat de la impuresa i caldrá fixar-los per a cada nou producte tenint en
compte un elevat nombre de factors. L'afirmació és válida tant per a un nova
substáncia activa com per a un excipient. (102)

t o
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Cap a uns conceptes nous de puresa.

L'ámplia gamma d'impureses que abans apuntávem deixa entreveure
la complexitat del tema. Tema que s'anirá definint millor a mesura que

avancen les tdcniques analítiques i amb l'aplicació de tests biológics. Més, si
abans havíem destacat que els métodes de les farmacopees intentaven
posar-se a un abast general, aplicable a qualsevol laboratori amb
equipament mitjá, les noves impureses, talcom s'or¡enten en I'actualitat i en
elfutur, ens conlradiuen sovint aquesla afirmació.

En la línia esmentada hi podem siiuar tots el problemes toxicoldgics
que poden podar-nos els exc¡pients (19) (69) (98). Mottes vegades,
aquestes subtáncies no tenen una entitat química definida, sinó que són
mescles més o menys complexes d'origen sintétic o natural, i els productes
naturals són utilitzats directament o després d'alguna lransformació química.
Per ells mateixos, per interaccions entre ells, o entre ells i la substáncia
activa, els excipients poden produir-nos reaccions indesitjables de tipus
immunoal.lérgic. Són coneguts els casos de la vaselina lilant que pot produir
al.lérgia per la preséncia d'hidrocarburs aromát¡cs, del propilenglicol,
responsable de reaccions al.ldrgiques cutánies i efectes sistémics
d'alteracions respiratóries o nervioses, i del metabisulfit sodic que afecta
part¡cularment els asmátics. Aquests exemples i d'altres que podríem citar,
com ara els conservants, els edulcorants í els colorants, justifiquen
amplament la directiva 75/318 de la CE, quan demana que tot excipient
utilitzat per primera vegada a la indústria farmacéutica sigui cosiderat, a
efecles d'assaigs toxicológics, com un principi actiu.

Peró no es tracta sols dels efectes, les impureses que avui cal
tnvestigar tenen noms concrets. Ens hi condueixen els següents punts de
ref lexió:



. L'ús generalitzat de polímers ha portat a la determinació
concreta dels monÓmers corresponents, de les seves possibles
alteracions i dels productes utilitzats com a induclors de
polimerització.

. Els catalitzadors en la reacciÓ d'obtenció d'un producte sÓn motiu
de recerca com a impuresa. Aquest extrem incrementa I'interés
per a conéixer el sistema d'obtenció i marca I'oportunitat de les
DMF (Drug Master Fi le).

. L'oxid d'etilé i els seus derivats, com I'etilenclorhidrina, I'etilen-
gl icol i l '1-4, dioxá, com a residus de processos d'esteri l i tzació o
de millora de la qualitat microbioldgica d'un producte.

. Els solvents residuals amb possibles efectes organoléptics i
també tóxics.

. La determinació de plaguicides en substáncies extretes de
materials naturals, com pot ésser la recerca de productes
organofosforats iclorats en la lanolina.

Tres dels punts apuntats demanen un cert esplaiament.

L'esterilització per oxid d'etilé, avui qüestionada després d'ésser un
sistema, generalitzat en els darrers anys, de trac{ament per a millorar la
qualitat microbiológica. Quan s'aplica aquest procés s'observen dos tipus de
fenomens que, segons el producte, poden tenir uns efectes desiguals. La
quimisorció, que es concreta en reaccions químiques entre I'oxid d'etilé i
determinats grups luncionals dels productes que s'esterilitzen, tot produint
una desnaturalització de la molécula. Així. en el midó. la fixació irreversible
d'óxid d'etilé és de 4 mg per g, amb ruptura dels enllaEos 1-6 de
I'amilopectina i formació de grups aldehid en posició 6; en canvi en la
gelat¡na, la degradació afecta els grups caóoxílics i als tiols. L'altre fendmen
que provoca aquest agent esterilitzant és el de fisisorció, amb retenció
d'Óxid d'etité en el producte tractat. Aquest oxid d'etilé retingut té encara una
certa capacitat de reaccionar, que dependrá de les condicions de I'entorn
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com són temps, temperatura i pressió i condicionaments físics del producte.
El perill d'aquesta capacitat ll iure de reacció és evident, els ions clor poden
lormar cloro-2-etanol, que té prop¡etats mutagéniques de forta activitat per
ell tot sol o combinat amb ácids orgánics que lormen esters cloro-etilats. El
poder genotóxic del cloroester de l'ácid linoteic i de l'ácid gál.lic és 2.500
vegades més gran que no el del cloro-etanol. Aquests extrems han portat a
la situació actual. La FDA limita t'ús de l'óxid d'etilé per a esterilització a la
síntesi de producció de materials de partida, als mater¡als de
condicionament i als productes acabats en els casos on no hi hagi cap altra
alternaliva i sempre que es compleixin els límits máxims d'1 pg d'oxid d'etilé
per g de producte ide maxim 150 pg d'et i lenclorhidr ina id 'et i lengl icol  per g
de producte (37).

un al tre punt a considerar,  són els dissolvents residuals.  Hi ha una
classi f icació preparada per la societat l ta l iana de Ciéncies Farmacéut iques,
en funció de la seva toxicitat potencial distr¡buida en grups, amb efectes
toxics creixents, que és d' interés reproduir .

G R U P  I G R U P  I I G R U P  I I I

ace lona

aceta t  d 'e t i l

c i c l o h e x á

etano l

isopropano l

c ic lohexanona

c lo rur  d 'e t i lé

2-bu tanona

met i l - i sobut i l ce tona

to lué

te t rah id  ro f  u rá

metano l

c lo robenzé

n-butano l

isobutano l

acetat de meti lcel lo-

S O I V E

fo rmamida

d imet i l fo rmamida

p i r i d i n a
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Els dissolvents han estat objecte d'estudis cancerogénics,
teratogénics, i mutágens. Pharmacopeial Forum ha establert uns límits de

toleráncia molt severs fonamentats en estudis de relació dosi efecte tumoral.
Aquests estudis no ens parlen d'excipients, ens parlen de residus en

subtáncies actives i productes farmacdutics després de tractaments en els
quals s'han utilitzat els dissolvents, perÓ cal tenir en compte que els

excipients es troben en els productes farmacéutics en proporcions

considerables en relació al principi acliu, d'aquí que el seu perill potencial
pot ésser encara més elevat.

DISSOLVENTS
Valors límits

e n p g / g -
Valors límits
en pg / g**

óx id  d 'e t i lé

c lo ro fo rm

Benze

Dioxá

t r i c lo re t i lé

c lo rur  de  met i ld

'10

50
100
100

100
100

10

50
100

150

500
OUU

- Valors recomanats per Pharmacopeial Forum
" Valors deduits d'estudis de relació dosi-efecte tumoral

20 2 1

En considerar aquestes dades, iuga també un paper la via

d'administració. Com a exemple es pot citar que la Farmacopea Americana,

en la XXll edició tolera sols lins a 100 ppm de benzé en el Carbomer 934 P
per a ús intern; en canvi, quan es tracta d'ús extern, aquesta quantitat pot

elevar-se a 5000 ppm. La recerca de restes de dissolvents anirá en

augment, sobretot d'aquells que, com hem apuntat, presenten un perill per a
ta salut pública. Peró malgrat la perfecció de les técniques analítiques
actuals, ens troben que aquestes técniques lenen també un alt grau

d'especifitat i ens cal conéixer abans quin dissolvent cal investigar. Com
hem dit, no sempre coneixem els processos d'obtenció. S'imposa, doncs, un
diáleg entre el fabricant i I'usuari i es complica el paper de la Farmacopea
que quan legisla, ha de fer-ho per a tots el processos, tasca veritablement
di f  íc i l .

Per últim, un altre exemple n'és el contingut en conservant o
antioxidant en alguns excipients. El didxid de solre és tolerat al midó fins a
80 ppm a la USP XXll i  sols l ins a 50 ppm per la OMS com a addit iu
alimentári. De moment, no hi ha límits a la Farmacopea Europea, peró el
dióxid de sofre s'usa en quantitats elevades en la preparació del midó. L'ús
generalitzat d'aquest mater¡al en els productes farmacéutics, directament o
com a midó modificat, fa lémer que pugui influir en les toleráncies del
producte final.

La recerca de totes les impureses esmentades no és fácil, ni a I'hora
d'escollir el l¡pus d'impuresa, ni en el moment de fixar límits i prendre
decisions. Tampoc no ho és per les técniques i els equips que són
necessaris. A vegades, la determinació ni tan sols és possible amb
técniques cromatográfiques de capa lina, de gasos, o líquida d'alta
resolució; fa falta completar aquests métodes analítics amb detectors
especials o enllaqar diferents possibilitats. Un altre camí pot ser l'ús
d'instalacions més costoses com ara difracció de raigs X, ressonáncia
magnética nuclear o espectrefotometria de masses. El laboratori de control



d'una indústria farmacéut¡ca, no cal esmentar d'altres nivells, no pot pas

disposar de totes les técniques i s'imposen els laboratoris especial¡tzats a

les Universitats o en ámbits privats, que avuiia estan fenl un gran servei.
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Uns criteris de puresa biológica

Les Farmacopees modernes demanen també un grau de puresa
biológica per als productes que consideren oficinals. Aquesta exigéncia no
ha pas estat en cap país una condició tradicional en les diferents edicions ni
en monografies concretes. Qualsevol edició anterior als anys setanta, quan
s'enfronta amb la puresa biologica dels productes farmacéutics o dels
materials de partida, sols esmenta eltest d'esterilitat. Només la Farmacopea
Americana de I'any 1965, en la seva XVll edició, ens parla del test
bacteriológic en el cas de la gelatina, amb determinació de recompte de
microorganismes viables i abséncia de coliformes. En aquest cas, com en
d'altres temes. les normatives oficials van anar a remolc dels estudis dels
experts.

En la segona meitat dels anys seixanta davant les conseqüéncies
d'alguns accidents terapéutics produits en diversos ¡ndrets per causa de l'ús
de medicaments no estérils en males condicions microbiológiques, idesprés
d'avaluar-ne el risc, diversos equips de les principals indústries
farmacéutiques van comengar els estudis per tal de conéixer I'abast del
problema, la seva procedéncia i els sistemes d'evitar-lo. Per a centrar de
manera adequada les possibles solucions calia establir unes toleráncies per
a cada tipus dels productes farmacéutics i per a tots els diferents elements
que intervenen en la seva producció. Acomplerl aquest objectiu, eÍa
necessari establir métodes que ajudessin a avaluar d'una manera
reproduible les exigéncies que s'havien fixat abans. El resultat més reeixit
de tots aquests esforgos són els documents publicats com a informe conjunt
pel Comité de Laboratoris i Serveis Oficials de Control de Medicaments i la
Secció de Farmacéutics d'lndústria de la Federació lnternacional
Farmacdutica (F.l .P.) els anys 1972,1975 i 1979 (38) (39) (40).



Aquests informes es refereixen a les formes farmacéutiques, peró era

evident que una de les fonts més importants de contaminació podien ésser

els materials de partida. Estudis de diversos autors, previs a aquest informe,

ja alligonen sobre aquest extrem i posen en evidéncia que I'origen del

producte i la seva naturalesa són decisius a I'hora de ésser vehicles d'una

possible contaminació. El primer dels informes de la FIP ja deixa entreveure

el problema i la proposta de solució a nivell práctic va anar per camins

paral.lels a I'hora de fixar estándards i de proposar métodes.

Aquestes propostes vingueren alhora del camp privat, dels estudis de

grups i, més timidament, com veurem, de les farmacopees. Cal esmentar el

trebal ls de Krüger (1973),  Wal lhauser (1970),  Grigo (1977),  Miklor ich (1977)

les normatives preparades per I'Associació de I'Alemanya Federal de la

Indústr ia Farmacéut ica iels estudis d'un grup de laborator is suTssos (13)

(14) (15).  Aquesta f i losof ia,  per la seva ampl i tud iconcreció, és la que a la

llarga ha estat més operativa i podem dir que ha anat per tres camins.

Estandaritzar els controls. Des del punt de vista de técnica
microbiologica, és impossible buscar tots els tipus de gérmens que
poden contaminar una máteria primera. S'ha imposat el recompte
de bacteris viables i el de fongs separats a vegades entre llevats i
floridures. A I'hora de personalilzar la identilicació s'ha optat pels
gérmens que podem anomenar indicadors com: Enterobacteris,
Escherichia coli i Salmonel.les. Staphilococcus aureus i
Pseudomonas aeruqinosa. La técnica microbiológica emprada ha
anat pels camins clássics i no difereix gaire segons els diversos
autors ni en les normatives oficials.

Per obtenir una bona qualitat biológica dels materials de partida, cal
prendre mesures al llarg de l'obtenció i manipulació d'aquests
productes. Aquí es reprodueixen, i fins augmenten, els
inconvenients citats sobre I'origen dels excipients i la varietat
d'indústries que els preparen, on els nivells d'higiene no són, ni de
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bon tros, els de la indústria farmacéutica. Amb tot, es veia clar que

a vegades amb simples mesures es podia aconseguir una millora
substancial en aquesta qualitat. En molts casos, el diáleg entre els
dos tipus d'indústria i la sensibilització actual generalitzada per la
qualitat, que ha elevat en gran manera la r:apacitat de reacció dels
proveidors de la indústria famacéutica, ha ajudat a reconduir aquest
problema.

. De vegades no es troba attra solul¡ó que el traclament antimicrobiá,
durant el procés o com a operació final. Peró aquí calen noves
consideracions.

Els métodes usuals per a determinar el nombre de microorganismes,
sols permeten detectar aquells que són capagos de reproduir-se, capacitat
que s'elimina amb un adequat procés de tractament antimicrobiá. En
algunes circumstáncies, aquest objectiu no és suficient per a convertir en útil
el producte, atés que poden restar toxines microbianes i enzims encara
actius, a més que sempre és necessari conéixer el grau de contaminació,
microbiologica, abans d'aplicar qualsevol tractament per eliminar-la.

A més l'ús de métodes físics o químics per conferir el grau d'esterilitat
pot.tenir efectes no desitjables. Aquesta possibilitat ja I'hem apuntada en
parlar dels residus d'oxid d'etilé com a impuresa. A aquest exemple podem
afegir-hi l'ús d'ácid sulfurós en la gelatina, on determinats graus residuals
poden provocar canvis de color, o els tractaments amb oxidants, com ara el
formaldehid o el peroxid d'hidrogen. L'electe oxidant pot modificar les
substáncies i la seva estabilitat. Materials tractats amb formaldehid poden
endurir les cápsules de gelatina tot creant problemes de dissolució i
d'absorció. D'altres, tractats amb perdxid d'hidrogen, poden ésser poc
efeclius enfront dels bacteris esporulats. L'amplada del problema demostra
que el diáleg, fabricant-intermediari-consumidor és també aquí molt
important. Potser lins i tot aquí és més dif ícil que les "Drug Master File" ens
donin informació d'aquests extrems.



Les Farmacopees han seguit el problema i es pot dir que, a nivell de
mdtodes, donen informació lorga completa i la majoria de les metdd¡ques es
rnouen en el camp de la microbiologia clássica. No passa el mate¡x quan
I'exigéncia es trasllada a les monografies. Si revisem la Farmacopea
Europea, que és la que més ens pertoca, no dóna límits de contaminació en
les matéries primeres, sols assenyala la possibilitat de la seva existéncia i
trasllada la seva fixació a les farmacopees dels diversos Estats.

Ja en aquest terreny, i per citar un exemple, la Farmacopea Británica
recull aquest manament i sols I'incorpora en 14 matér¡es primeres, amb
exigéncies que en la majoria dels casos van a: abséncia de E. coli en un
gram ien alguns casos, abséncia de Salmonel. la sp. en 10 g. És digne de
ser citat el fet que en dos productes amb possible conlaminació, com són la
lactosa i el talc no dóna exigéncies microbiológiques, pero fa el comentari
que aquestes existeixen en alguns paisos de la Comunitat Europea. Val la
pena també d'aturar-nos en el traclament que la Farmacopea dels Estats
Units d'America, ha donat a aquest tema atds que és la que té una revisió
més regular. La USP )ü de I 'any 1980 posa exigéncies microbiológiques en
27 matéries primeres que passen a ésser 41 en I 'edició XXI de 1985 i46 en
l'última edició . Amb tot, com ja han assenyalat diversos autors (2) (49) no
s'hi troba una coheréncia de criteris, ni a I'hora de decidir quines matéries
priméres cal controlar microbiologicament, n¡ en les exigéncies fixades.
Caldria aplicar, també aquí, el comentari que la conformitat de farmacopea
no cobreix pas totes les possibilitats, sobretot quan s'ignora la procedéncia i
el métode d'obtenció del producte.

La tendéncia actual en les impureses microbianes de les matéries
primeres, no va pas pel mateix camí d'augment d'exigdncies i sofisticació de
técniques que hem apuntat pel que fa a les impureses químiques. En un
principi, s'apuniaren dos camins que fins avui no s'han imposat. L'un era la
determinació de virus que no s'ha vist práctica, si pensem en la cuda durada
de vida que tenen aquests agents i la seva díficil implantació i permanéncia
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en els productes no estérils. Un altre possible contaminant eren les toxínes
microbianes o fúngiques, (95) perill que encara pers¡teix perÓ minimitzat
quan els recomptes microbians en els productes no superen el 102, en el

cas dets fongs, o el 103 en elcas dels bacteris. L'aplicació de les Normes de

Correcta Fabricació en la própia producció, el coneixement de I'origen dels
productes i, en alguns casos, quan és possible, el coneixement delfabricant,
ajuden a encarrilar solucions i a assegurar qualitats finals. Amb tot, els
criteris de control que avui aplica amb regularitat la Indústria Farmacéutica
superen amb escreix els recomanats per les farmacopees.



cAP A UNS PARAuernes DTFERENTS

Algunes vegades, els criteris de puresa que hem comentat, van pel

camí de donar-nos dades com a índexs generals de la qualitat d'un producte
i de la bona conducció dels processos d'obtenció i de purificació, més que
no pas significar un crit d'alerta davant el perill potencial que l'existéncia de
l'impuresa concreta pot significar. D'aquí que, encara avui, s'investiguin
moltes impureses clássiques, com per exemple I'existéncia de ferro que pot
tenir el seu origen en els reactors d'obtenció, en molts casos superats
actualment. Pot considerar-se lambé un exemple significatíu el cas de la
glucosa, que quan s'utilitza com a excipient de compressió directa pot
adherir-se als punxons si té un grau máxim puresa química. Una feble
quantitat d'oligosacárids residuals resol el problema, pero aleshores el
producte pot ésser que no compleixi alguns tests de la monografia de les
farmacopees (32).

L'objectiu d'aquests exemples no és pas per invalidar els criteris de
puresa que són del tot necessaris, sinó per relativitzar-los en alguns casos i
situar-los en el seu valor real. És bgic que els assaigs de les farmacopees
no permet¡n sempre controlar tots els aspectes que garanteixen I'obtenció
acurada d'una forma farmacéutica, la seva estabilitat i la seva
biodisponibilitat. Cal definir proves complementáries a realitzar en els
excipients per a satisfer les necesitats del galénic que els utilitzará (91).

Aquests parámetres no han pas estat del tot absents en les
normatives oficials, fins i tot, com s'ha apuntat, els métodes generals, que
tenen totes les farmacopees, poden ésser una bona eina per a avaluar-los,
peró la mateixa diversitat d'utilització fa que no es puguin fixar exigéncies. A
aquesta limitació es pot afegir la multiplicitat de formulacions, la possible
incompatibilitat i rebuig amb altres excipients i, fins i tot, amb la mateixa
substáncia act¡va. Una certa especificació de qualitat tecnologica pot ésser,
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a efectes de promoció, una estampa ideal del producte que no és
extrapolable a totes les situacions d'aplicació que el bon saber galénic pot
aconsellar (92) (93).

L'excipient es troba en un encreuament de camins entre la indústria
farmacéutica i la indústria d'abastaments per on pasen els técnics de
productes, els especialistes d'aplicació, els analístes, els farmacocinetistes i
els galénics. Un principi actiu no esdevé medicament fins que no entra en
una lormulació galénica, lins que no s'agermana amb els excipients
adequats per ésser veritablement alló que vol ésser. En aquest
encreuament entre les ciéncies de la matéria i les ciéncies de la vida, és on
aconsegueix esdevenir un medicament, carregat de potencialitats y de
propietats, que fa possibles les intuicions i les esperances que hi han posat
els investigadors ique hi posaran els metges i els malalts.

Un medicament ha de respondre a uns manaments, a un decáleg que
els déus de les ciéncies socials i técniques van remodelant a mesura que
ens permeten als homes descobrir els seus secrets. Modificant lleugerarnent
la visió de G. Cohen, ell els anomena imperatius, aquest és el decáleg (22).

1. lmperatiu farmacologic. El principi actiu ha de tenir una acció
provada.

lmperatiu analític. Cal que el principi actiu pugui ésser controlat i
analitzat i tots els components del medicament, incloses les
possibles impureses, puguin ésser identilicats i, en alguns casos,
quantificats.
lmperatiu cinétic. La bicdisponibilitat del medicament ha d'ésser
coneguda.

4. lmperatiu médic. Ha d'ésser eficag i respondre als objectius
terapéutics per als quals s'ha desevolupat.

2 .

3.
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lmperatiu farmacéutic. Ha de conseryar les seves característ¡ques
de qualitat, analítiques, c¡nétiques i gaténiques, al ilarg det període
d'estabilitat que s'ha fixat en el dossier farmacéutic.

lmperatiu toxicológic. La toxicologia de totes les substáncies que
conté i de les possibles impureses o productes de degradació han
d'ésser conegudes, fixades i controlades.

lmperatiu económic. Ha d'ésser fabricat a un cost que no sigui
prohibitiu, ja que es comercialitzará en un entorn competit¡u tutelat
per les autoritats de cada país.

lmperatiu industrial. El desenvolupament fet a escala pilot ha d'ésser
realitzable a escala industrial.

lmperatiu internacional. S'ha d,adaptar a les exigéncies
reglamentáries de divesos paisos.

lmperatiu de márqueting. Ha de respondre a unes necessitats i a
unes esperances, lant dels metges prescriptors com dels malalts.

El galénic ha de personalitzar tots aquests manaments quan rep un
principi actiu dels investigadors, fins i tot ha d'intervenir en el moment de la
selecció i de I'elecció. Pensem que els assaigs per determinar la forma de
dosificació farmacéutica comencen en I'espai de desenvolupament preclínic,
abans que les proves clíniques en fase. l, per aixd, ha de dialogar amb els
analistes, cinetístes, toxicdlegs i clínics, s'escolta el marqueting i els
responsables de compres i, amb tota la informació, decideix els components
de la fórmula (64) (79).

No ens ha d'estranyar que el galénic es pregunti sempre sobre la
qualitat d'utilització dels excipients, quan aquesta qualitat no coincideix amb
el seu grau de puresa química. per a definir aquesta qualitat que l,ajudará a
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fixar I'estab¡l¡tat ¡ les prop¡etats
uns parámelres nous: Aquests
justi f icat (21) (65).

biofarmacéutiques del medicament l¡ calen
parámetres tecnoldgics que fins aqui hem
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D'una funció práctica a un paper fonamental.

El concepte d'excipient ha evolucionat durant els últims anys (67).
Aquest fil evolutiu marca un camí de superació galénica amb uns estadis
que no són excloents, peró que apunten a la multiplicitat d'aplicacions i a la
variada importáncia d'aquests materials. Podem, doncs, considerar-los com:

Un suport inert de I'administració del principi actiu.

Un agent tecnológic indispensable en la producció induslrial.

Una substáncia amb vida dins del medicament, capag de
modu lar l 'activitat terapéutica.

. Com a vehicle del principi actiu, participant plenament de la seva
activitat.

Els excipients ens permeten avui conjugar totes les possibilitats

d'acció de les molécules terapéutiques.

Per a cada tipus de forma famacéutica cal considerar les
característiques tecnológiques i biolarmacéutiques dels excipients, fins al
punt que la formulació s'ha definit com l'art de selecciona(, per a un principi

actiu concret, en funció de la forma galénica, la via d'administració i les
operacions farmacéutiques que ens porten a convertir aquest principi en
medicament. Els excioients seran diferents:

En lormes d'alliberament immediates, quan la forma farma-
céutica desapareix en pocs minuts després de la seva
administració.
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. En formes d'alliberament controlat, quan la forma farmacdutica
conserya la seva integritat a llarg de part o de tot el seu tránsit
pel tracjecte gastro-intestinal.

. Formes ultradispersades, quan la forma farmacéutica travessa
les mucoses.

En el primer d'aquests tres casos, els camins a seguir pel principi
actiu i pels excipients a I'interior de I'organisme són independents. El
coneixement de les possibles interaccions mútues entre ells i la via
d'administració són suficients per a seleccionar la forma farmacéutica. Per a
I'elecció dels excipients compten poc les seves característiques
biof armacéutiques.

En el segon cas, el comportament de l'excipient dins el tracte gastro-
intestinal determina el comportament del principi actiu, almenys pel que la
referéncia a la seva absorció. L'elecció dels excipients és aquí fonamental,
les seves característiques biolarmacéutiques la condicionen.

En el tercer cas, I'esdevenidor dels excipients dins de I'organisme
determina el futur del principi actiu. No sols pel que fa referéncia a la seva
absorció, sinó també a la seva distribució. Aquí s'incrementen les condicions
biofarmacéutiques necessaries per a l'excip¡ent que constitueixen la mateixa
essencia del producte farmacéutic.

S'endevina amb facilitat que aquesta qual¡tat de disseny per als
excipients moderns no pot encasellar-se en uns parámetres redulls a la
identificació i a la seva puresa química. Cal un nova dimensió que ens
ajudará a definir i controlar les aptituds d'aplicació (73) (105).



UN NOU ROSTRE

De temps immemorial, preparar el medicament s'ha situat entre l'art i
la cidncia. Quan la cultura grega va voler deixar plasmada una imatge
perfecla de la bellesa, va recórrer a I'art de I'escultura. Era més apte que
qualsevol altra técnica, per a expressar aquest ideal. La clau d'aquesta
bellesa rau en un conjunt elaborat de mesures justes, amb un profund sentit
de I 'equil ibri ,  proporcions i harmonia de formes. Un domini de I 'espai que es
crea a l'entorn de I'obra.

La comparanqa pot semblar fora de lloc, peró l'excipient modern, en
buscar la seva aplicació justa, ha cercat també aquesta tercera dimensió.
No n'hi ha prou amb I'evidéncia de I'estructura química, de la puresa i del
contingut quantitat iu, falta coneixer elvolum, la densitat aparent, la dimensió
de les partícules i el repartiment granulométric, la forma i !a texlura dels
cristal ls, el possible polimoñisme, la supelície de les partícules, l 'estat
d'hidratació de la substáncía. Parámetres que ens portaran a la recerca i
certesa de l'harmonia de les formes. El sentit de l'equilibri i les adequades
proporcions ens els donará el galénic quan vagi perfilant la fórmula (54).

Aquest trets, que marquen els materials de partida, que avui usem
per fer el medicament, no són pas fácils de fixar. És més, variaran segons
cada producte, caldrá una caracterització lísica dels excipients en funció
dels imperatius tecnologics i dels objectius biofarmacéutics buscats. Les
proves que caldrá fer per arribar a una avaluació i a un conlrol de tots
aquets factors, des del punt de vista de control de qualitat, dependran de
l'ús específic de cada excipient. Els tests de rutina que ens donaran
informació no poden ésser complicats, peró a més, hem d'aconseguir que
siguin f iables i  selectius. Será interessant escoll ir  proves que, si és possible,
globalitzin la influéncia de diversos factors. En cada cas, caldrá establir uns
límits d'acceptabilitat.
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La fixació de les catacterístiques tecnoldgiques en un producte

concret, en funció d'una aplicació precisa en una formulació d'especialitat
farmacéutica és d'una forta complexitat. És interessant que en els diversos
paisos es desenvolupin metodologies harmonitzades per a avaluar aquests
criteris técnics. L'ús d'aplicació internacional que avui es fa dels excipients
ho demana. Aquesta necessitat d'emprar un llenguatge admés per tothom,
és la que fará fácil una entesa enlre el fabricant de I'excipient i la indústria
farmacéutica.

Les implicacions lécniques de I'excipient en la fórmula final són
inqüestionables quan considerem propietats com la solubilitat, les constants
d'ionització, el coeficient de partició, la dissolucíó,, l 'estabilitat,
I'higroscopicital o el polimorfisme. El mateix ens passa amb característiques
que incideixen sobre aquestes propietats, com la grandária de les partícules,
la humectáncia, la penetrabilitat als líquids, la compatibilitat de tots els
components, la f lu idesa i  la compressibi l i tat .  Farem algunes consideracions
puntuals sobre alguns d'el ls i  la seva signi f icació (55).



Les partícules cristal.l ines

Com hem anat suggerint en els apartats precedents, les
característiques físiques dels excipients determinen els seus comportaments
tecnoldgics. En alguns casos, fins i tot serveixen per a corregir les
deficiéncies que en aquest sentit tenen els principis actius. Entre aquestes
característiques físiques trobem, amb una importáncia destacada, la

naturalesa, la superlície i la talla dels seus cristalls. Els fenÓmens de
dissolució van lligats a I'aire total de la intedase sÓlid-líquid, que augmenta
quan disminueix el diámetre de les partícules. L'escolament, I'aptitud a la
compressió i la comprimibilitat es veuran influides per la faq i la superficie
dels cristalls. La capacitat d'acceptar aigua, de mullar-se, és un altre dels
fendmens que podem relacionar amb la naturalesa delcristall i, per últim, la
repartició granulométrica jugará un paper decisiu a I'hora d'aconseguir
I'homogenerlat d'una mescla (63).

La cristal.lització és un fenomen complex que podem conduir a través
de diverses etapes.

Obtenció d'una solució sobresaturada per refredament o per
evaporació.

. La germinació provocada per partícules que podem addicionar
que condicionaran I'eslrutura dels cristalls que obtindrem.

. El creixement cristal.lí, per acumulació de molécules al cristall
elemental. La velocitat d'aquest creixement determinará canvis
en la estruclura cristal.lina, fins a punt d'englobar dissolvent i
aconseguir simultániament diversos graus de cristal.lització.

Per completar l'operació, els cristalls obtinguts els podrem separar
segons la talla del cristall o els podrem molturar a una talla desitjada.
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La transcendéncia d'aquest fenomen es pot veure amb un exemple

concret. La lactosa amb una molécula d'aigua que respon a les exigéncies

d'una mateixa monografia de la farmacopea, pot tenir comportaments

tecnológics di f  erents.

Una lactosa amb gra gros, d'aplicació múltiple, tindrá una excel.lent
aptitud per a I'escolament i per a I'estabilitat i, en canvi, tindrá una mala
aptitud per a la compressió.

Una lactosa mdlta, d'ús en granulació humida, tindrá un mal
escolament peró s'haurá millorat la seva compressibilitat. El repart¡ment de
la seva granulometria tindrá incidéncia considerable en la duresa dels
comprimits.

Amb una lactosa tamisada, podem seleccionar el repartiment
granulométric i, tot millorant les seves aptituds per a l'escolament i per a la
compressió, obtindrem un bon ús en granulació humida.

Finalment, amb una lactosa atomitzada preparada especialment per a
compressió directa, es poden aconseguir unes excel.lents característiques
d'escolament i de compressibilitat, en detriment de la seva estabilitat.

Aquets comportaments es poden explicar pels carácters físics de les
partícules, com són:

El grau de cristal.lització assolit. Es poden produir pertorbacions en
la xarxa cristal.lina per dipdsit de partícules amorfes. La
conseqüéncia será un grau d'inestabilitat degut a una energia lliure.
Aquesta energia millorará I'aptitud del producte per a la compressió.



La inclusió de determinades impureses en el procés de
cristal.lizació, com ara el propi dissolvent, impureses que poden
acompanyar-lo o impureses que voluntáriament introduim, poden
produir diferéncies notables en un mateix producte. Aquesta
possibilitat, d'interés en diversos camps, té una sígnilícació especial
a I'hora de I'obtenció d'excipients polimérics, ja que el grau de
polimerització definirá les seves aptituds.

La forma exterior del cristall, les fácies, totes les cares d'una
partícula cristal.lina no són pas idéntiques. L'adaptació de la
molecula a I'entramat cristal.lí pot donar lloc a enllagos forts o febles
i definir cares hidrófiles i cares hidrófobes. El creixement de les
cares dels cristalls és funció de la forga relativa de les interaccions
mol.lécula/ dissolvent, i molécula/cristall. D'aquí, que un canvi de
dissolvent o un canvi de condicions de cristal.lització pot mod¡licar
les fácies. De fet, estem acostumats a veure un mateix producte
amb textures totalment diferents. Les fácies condicionaran en gran
part propietats molt variades com I'admissió d'altres subsláncies en
una mescla, I'escolament, i la humectabilitat.

La talla de les partícules i el repartiment granulométric influiran sobre
les propietats mecániques de l'excipient. Aquest factor és tractat per les
farmacopees amb els seus métodes de granulometria pero manca encara
una harrnonització de terminologia i de llenguatge. Cal advertir també del
problema de les aglomeracions de partícules que en alguns productes
poden fer variar el seu comportament teoric. La determinació de la
supedície específica pot donar-nos dades complementáries que ens ajudin
a fer prediccions del seu componament (42lr (46) (64) (97) (99).

L'estat de la superfície de les partícules, ha de tenir també una gran
trancendéncia;ja s'endevina que no será el mateix una supedicie llisa o una
de rugosa, un cristall petit sencer, o un tros de cristall del mate¡x volum
procedent d'una molturació. Se'n poden ressentir la solubilitat, l'escolament,
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la compressió i attres qualitats. Canvis en la superfície poden produírse en
les fases d'acabat del producte, com els ultims rentats dels cristalls, o un

secat ráp¡d (103).

No especifiquem, aquí, si el forgar aquests acabats pot ésser
beneficiós o perjudicial per al producte; no hi ha dubte perÓ que tots aquets
factors poden tenir molta complexitat, més quan es combinen entre ells í
defineixen la qualitat tecnologica final. Els productors d'excipients d'un ceñ
prestigi, juguen amb aquests conceptes i garanteixen la reproductivitat de
les variants dels productes que ofereixen. Pero el galénic sempre pot

endevinar nous camins i cercar nous tipus d'excipients i noves aplicacions
que s'adaptin a la seva Intuició i donin satisfacció als objectius del seu art
famacéutic.
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El polimorfisme

Malgrat que és també un fenomen de cristal.lització, i que d'alguna
manera reflecteix característiques ja apuntades en el capítol anterior, el
polimorfisme demana un tractament a part. En el decurs d'un procés
d'obtenció de cristalls, les molécules, en funció de la seva fórmula en I'espai
i de la posició relativa dels diversos grups actius, poden associar-se en
diverses organitzacions més o menys estables, resultat de I'equilibri entre
les diverses forces d'atracció i de rebuig. El fenomen pot ésser induil amb
factors externs, com ara el dissolvent de cristal.lització, el grau de
sobresaturació, la velocitat d'evaporació o la temperatura. Com a resultat,
tenim productes amb comporlaments diferents en I'estat sólid, en canvi les
seves propietats en l'estat líquid o de gas són iguals. No es tracta pas aquí
d'endinsar-nos en la teoria del lenomen ni en diferenciacions enlre el que
s'anomena polimoñisme i pseudopolimodisme, sinó de destacar les diverses
possibilitats de treball i d'ús que ens donen les formes polimorles i els
sistemes que tenim avui per a detectar-les a nivell analític, amb els quals
podrem donar inlormació al galénic per tal que pugui fonamentar les seves
investigacions (41) (46) (47).

Uns exemples concrets de polimorfisme d'excipients seran il.lustratius
en aquest punt.

L'estearat de magnesi, un producle clássic, d'ús generalitzat, pot
presenlar formes comercials amb una variabilitat gran i amb
propietats lubricants diverses. Aquestes qualitats es deuen a
estadis variats de mono-di-o trihidrat o a fases intermedies, a altres
factors que es combinen amb variades proporcions d'ácids esteár¡c i
palmític i a I'adopció de diversos sistemes cristal.lins. La complexitat
del problema es veu ampliada pel fet que s'usin per a obtenir el
producte diversos sistemes d'obtenció, com la reacció en solució de
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clorur magnésic i ácid esteáric o a la reacció a l'estat sdlid, de I'dxid,
I'hidróxid o el carbonat de magnesi amb l'ácid esteáric. Técniques
analítiques com l'espectre lR, la difracció de raigs X, I'análisi
entálpica diferencialo la ressonáncia magnética nuclear, ens donen
informació sobre la selecció de les diverses formes. Com veiem, no
sempre es tracta de técniques que estiguin a I'abast de laboratoris
mitjanament dotats. En general, es tractare d'estudis que podem
realilzar a nivell de fases de desenvolupament i, una vegada tipificat
el producte, donar confianga a un fabricant solvent per que
garanteixi la qualitat de suministrament. Aquesta afirmació podem
extrapolar-la a d'altres exemples (9) (45) (68).

. El sorbitol i el mannitol presenten diverses formes que es
correspondran amb diverses aptituds per a la compressió i diversa
sensibilitat a la hidratació. Cada forma podrá adaptar-se a
necessitats concretes.

. De la lactosa, trobem els isdmers o i p. Podem ten¡r a I'abast la
forma cr monohidratada, les dues formes cristal.lines anhidres i una
forma amorfa. Les prop¡etats galéniques de cada tipus són
diferents. Les lomes cristal.lines anhidres poden anar millor per a la
compressió directa i les nrcnohidratades per als processos de
granulació. La forma amola obtinguda per liofilització pot arribar a
augmeniar la duresa d'un comprimit fins a deu vegades més que
les lormes cristal. l ines.

Els productes de naturalesa greixosa presenten sovint problemes de
polimorfisme que poden afectar el seu estat inicial i el seu envelliment. El
fenomen afecta d'una manera singular els esters de la glicerina, cadascun
dels quals pot tenir tres o quatre formes amb cristalls hexagonals
ortorómbics o triclínics. No s'escapen al polimorfisme per envelliment les
masses per supositoris. El fenomen és conegut de temps, per les seves
consequéncies amb repercussions en la fusió i la biodisponibilitat (12) (27).



L'EXCIPIENT I  LA BIODISPONIBILITAT

Fins aquí hem destacat, no d'una manera exclusiva, característiques
dels excipients que com a constituents d'una fórmula milloraven les seves
qualitats tecnológiques. Algunes de les característiques apuntades, com el
polimorfisme, la mida de les padícules, la morfologia dels cristalls i fins les
impureses, poden anar més enllá. Tot principi actiu que forma part d'un
medicament, per tal que pugui ésser eficaE, cal que s'absorbeixi, i, per
absorbir-se, cal que s'hagi dissolt d'alguna manera. Quan volem assolir a
diversos nivells, aquest objectiu, entren en joc les qualitats
biofarmacéutiques dels excipients, les quals augmenten o regulen la
biodisponibilitat del principi actiu tot afavorint el seu pas per les membranes
biológiques.

D'entrada s'ens dibuixen dos grans grups d'aquests t¡pus de
productes: Els excipients que incideixen en l'alliberament del producte i els
que afavoreixen el seu pas per les parets cel.lulars.

Entre els primers hitrobem el que podem anomenar solucions sólides
i la lormació de complexos. Les formacions sólides són mescles de solids
que formen una dispersió molecular que en el seu si té el principi actiu.
Aquesta associació pot aconseguir-se per fusió dels components o per
dissolució, amb I'ajuda d'un solvent i posterior evaporació. Dins d'aquests
productes amb exemples práctics podem assenyalar:

L'ácid cítric i l'ácid succínic que poden augmentar la cinética dels
principis act¡us, per bé que moltes vegades donen compostos inestables i
induixen degradacions. El mannitol i el sobitol augmenten la cinética de
dissolució de la prednisolona, compostos globulars com el pentaeritriol i
I'acetat de pentaeritriol, grácies a llurs estructures amorfes i a llurs prop¡etats
plástiques poden facilitar la incorporació de productes actius. Els agents de
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superfície que permeten una dispersió molecular, poden disminuir la tensió
interfacial. Aquest és el cas del polioxietilén 40 (més conegut per Myrg 52) i
els polietilenglicols, amb acció lligada a la formació d'un entorn hidrÓfil, de
mescles eutéct¡ques, de solucions sÓlides, de complexos o formes
metaestables. La cinética de dissolució dels PEG augmenta quan la seva
massa molecular disminueix, peró es pot veure disminuida per la
incorporació d'altres susbtáncies. Trobaríem, per a cada principi actiu i per a
cada grau de polimerització de PEG, una composició optima que fará
possible augmentar o ralentir la cinética de dissolució. La polivinilpirrolidona,
grácies a la seva massa molecular, permet la formació de solucions solides
d'inserció. Juga també aquí la interacció entre la massa molecular de la PVP
i I'estructura del principi acitu, des d'una dispersió molecular que ens
augmentará la cinética de disolució fins a un augment de la massa de la
PVP i de la viscositat global que pot fer disminuir la mateixa cinética.

El mecanisme d'acció de les dispersions solides que ens porta a una
nrillora de I'absorció, es pot explicar per tot un seguit de detalls com són:
reducció de la mida de les partícules, un ef ecte solubilitzant per al transport,
disminució de la tensió interfacial, aparició de formes metaestables,
abséncia d'agregacions i d'aglomeracions, disminució de I'energia
d'activació i formació de complexos.

Amb altres excipients podem millorar el pas a través de les
membranes bioldgiques. Són els agents de superfície no iónics, molt
utilitzats en les formes rectals, amb resultats i interaccions variades, que ens
permeten dominar el resultat de I'acció médica. Entre aquests agents, tenim
els esters de sorbitan polyoxietilats, els més usats són els polisorbats 20,
40, 60 i 80. La seva preséncia augmenta generalment I'alliberament del
principi actiu. Canvis en el pH i la solubilització micel.lar poden fer I'efecte
contrari en alguns productes. Amb agents de superfÍcie aniónics, com el
dioctilsulfosuccinat de sodi o el laurilsulfonat sddic, també es pot augmentar
I'alliberament. En general, els agents de superf icie, per I'efecte de
humectabilitat, disminució de la tensió interfacial, solubilització dels lípids de



la membrana iformació de parells d'ions, augmenten la permeabilitat de les

membranes ifaciliten el pas de les substáncies hidrdfiles solubilitzades (3).

Són també prornotors d'absorció, els antiinflamatoris no esteroÍdics,

sobretot els derlvats salicilats, la fenilbutazona i el diclofenac, els agents
quelants del calci, com I'etilendiamina, el tetracetat sÓdic, els derivats

foslatats de I'enamina, Sense oblidar els derivats N-acil del col.lagen, els

ácids aminats i els glicérids de cadena mitjana. Un exemple insÓlit per les

seves poss¡bil¡tats i per les rutes que ens obre, és el cas de les

ciclodextrines. Aquests productes tenen la capacitat de poder incloure a

l'interior de la seva cavitat un cen nombre de molécules amb propietats

terapéutiques. Aquesta veritable encapsulació molecular pot millorar la

biodisponibilitat dels principis actius, en especial dels que són insolubles en

aigua, fins al punt que I'associació es pot considerar una substáncia

completament nova. És un indici clar de lins on podem arribar amb els

excipients com a eina terapéutica (6) (31) (46) (94) (96).
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SISTEMES D'ALLIBERAMENT CONTROLAT. LES MATRIUS

I ELS POLíMERS.

Amb l'ajuda dels excipients, el domini del principi actiu pel galénic va
.molt més enllá de la sola addició de substáncies a la fórmula, arriba fins a

ler-li una estructura adient per a aconseguir l 'acció que es vol (82). D'aquí,
que aquest domini  s 'hagi concretat en la regulació de tres parámeires; 1)el

temps que ha d'actuar la dosi terapéutica, 2) la seva acció, cal eliminar
sobredosis i dosis insuficients, fins i tot coordinant l 'alliberament de la dosi a
la resposta clínica necessaria (60), 3) i el lloc, on el medicament ha d'actuar,
dirigint la dosi a un órgan, uns teixits o unes cél.lules concretes. És el que

els anglosaxons en anomenen "Drug Target ing" (48) (80) (84) (90).  Són les
rutes que segueixen els productes d'avui i del futur. A aquests objectius ja

ens hi podem acostar pels camins apuntats. Pero, si donem un pas més,
arr ibem als disposit ius d'al l iberament conlrolat (30) (70) (51) (109).

La terminologia i les classificacrons d'aquests sistemes és, de
vegades, confusa. En parlar aquí del paper dels exc¡p¡ents, preferim fer-ho
tot considerant la naturalesa química d'aquest suport a la subsláncia activa.
El terme de "matriu", emprat com a sinonim de suport, o d'estructura, respon
a un contingut ampli de terminologia i, sovint, es assoc¡at a una xarxa
pol imérica, menlre s 'obl ida que un l ip id,  i f  ins un mineral ,  també s'adapten a
aquesta funció, més si definim un sistema de matriu com una dispersió
uniforme d'un principi actiu en un excipient. En general, aquest concepte, el
de matriu, s'oposa al de medicament reservori o sistemes amb membranes,
on el principi actiu s'envolta d'una membrana o d'una barrera desproveida
de medicament i  resta així l ins que comenga l 'a l l iberament (16) (59).

En un intent de desenredar aquest aiguabarreig de conceptes, que
tots s'orienten a precisar millor el temps d'acció del medicament i el lloc
d'acció, podem dir que hi ha tres grans tipus de sistemes de matriu, segons



el s¿u comportament en la cessió del producte actiu: 1) Las matrius ¡nerts
(89), que no s'alteren per un contacte perllongat en medi líquid i on,
l'augment progressiu de I'eliminació per dissolució del principi act¡u, pot
arribar a engendrar una estructura porosa, malgrat que sigui, d'entrada,
rígida. La xarxa matriu se'ns deformará si al final hi apliquem una lleugera
pressió. 2) Les matrius lipídiques, que tindran un comportament dilerent
segons la naturalesa química dels constituents i del procés d'alliberament.
Si sols intervé la porositat, els canvis de forma o de volum seran petits; si
predomina I'erosió per l'acció enzimática de les lipases o per dissolució lenta
i progresiva, el volum disminuirá. Una reflexió semblant faríem davant els
polímers biodegradables. 3) Per últim, les matrius hidrofiles que, sense
disgregar-se, s'inflen segons la naruralesa i el grau de reticulació del
producte (1).

Per una altra banda tenim els polímers (29) {77) (104), que, com hem
dit, són el substrat més utilitzat per a controlar l'alliberament de formes
galéniques, amb un ventall d'aplicacions (85) que uttrapassa el concepte de
matriu que fins ara hem considerat i que s'endinsa en qualsevol tipus de
sistema modern de cedir el principi actiu. En un intent de classificació,
podem dividir-los en:

Polímers no biodegradables
- hidrófils
. amb inflament continuat
. amb inflament limitat

- hidrofobs

Polímers biodegradables
- hidrofils
- hidrófobs

Els conceptes de biodegradació, hidrofília i capacitat d'¡nflament no
són pas absoluts. La biodegradació, per exemple, cal mirar-la en un espai
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de temps compatible amb I'efecte terapéutic i pot dependre de la via

d'administració. La noció d'hidrofília assoleix una singular importáncia ja que

la biocompat¡bilitat depén en gran manera de la capacitat que té el polímer

de mullar-se i el grau de possibilitat que té l'aigua d'infiltrar-se dins del

substrat pot determinar el mecanisme d'alliberament del pr¡ncipi actiu (43)
(44)

Entre els polímers no biodegradables hidrofils, en trobem d'rÍs

tradicional i origen natural, també hi ha derivats cel.lulÓsics, productes

obtinguts per síntesi com ara l'ácid poliacrílic, la polivinilpirrolidona,

Poli(alcohol de vinil), el polietilenglicol i el Poli(metacrilat d'hidroxietilé).
L'alliberament dels productes a través dels polímers linials és relativament
rápid i cal recórrer a estratégies concretes per a limitar o ralentir aquesta
acció aconseguint una reliculació física del polímer, substituint alguns grups
hidrofils per grups hidrófobs o co-polimeritzant amb monÓmers de
naturalesa diferent (7) (1 1).

Els polímers no biodegradables hiodrofobs han trobat ús en els
sistemes osmotics de membrana tipus OROS o en sistemes reservori o
matricials d'administració local o transdérmica (58). També han utililzat com
a excipients per a sistemes d'administració de principis actius d'elevat pes
rnolecular com ara polipéptids o polisacárids (34).

Alguns d'aquests polímers també són clássics en el seu ús com a
excipient en formes farmacéutiques obtingudes per compressió. Citem
I'etilcel.lulosa, els polimetacrilats i la poliamida. En formes d'administració i
d'alliberament més complexes s'usen l'acetat de cel.lulosa secundari, co-
polímers d'etilé i acetat de vinil, poliuretans i polidimelilsiloxans. L'addició de
quantitats variables de compostos hidrosolubles pot donar lloc a facilitar, en
diversos graus, la cessió del principi actiu.

Els polímers biodegradables hidrófi ls tenen el seu origen en productes
que venen de diverses vies metabóliques:
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De la glucdlisi, amb polímers o co-polímers de l'ácid poliláctic,

l 'ácid poliglicdlic, propilcapro lactona i polihidroxibutirat.

Dels aminoácids, polímers sintetitzats a partir d'amino ácids

naturals.

Delcicle de Krebs, poliesters dels ácids policarboxílics. Acids com

elcítric, I'esteáric i el málic, esterificats amb p monoglicérids.

Productes d'aquesta naturalesa han estat utilitzats en I'obtenció de
nanopartícules vecloritzades (61) (62).

Entre els polímers biodegradables hidrofóbs, els de més interés són
els polianhidres i els poliortoesters sovint utilitzats en l'obtenció d'estructures
que s' inf len (76) (106).

La naturalesa d'un polímer no pressuposa pas el grau d'alliberament
que tindrá el principi actiu; amb tot, en línies generals podem establir una
correspondéncia entre els mecanismes d'alliberament i la naluralessa dels
polímers.

L'esplai de tots aquests mecanismes té un abast gran. A més dels
sistemes ja esmentats al llarg de la classificació de matrius i de polímers,
podem ampliar amb noms concrets d'exemples de medicaments que tot
perseguint un objectiu d'efecte retard o d'efecte diana, avui són ja una
realitat com: microsferes (87), microcápsules (B), nanoparlícules (61) (62),
liposomes (5) (48), macromolécules globulars i drogues i prodrogues
macromoleculars. En tots h¡ trobem els camins de futur cap a la innovació i
a la creació de noves lormes larmacéutiques amb alliberament i distribució
modulars (24) (34) (43) (46).

1 ) .

2 ) .

3) .
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ENTRE LA TRADICIó I  LA MODERNITAT

L'art i el coneixement han nascut de I'observació i de l'estudi de la
natura. Aquestes paraules, de I'antiga saviesa, són el compendi d'una
história que es repeteix en moltes de les activitats humanes i que avui
encara podem donar per válides. Les trobarem a i'OratÓria de Ciceró
55.183. El capítol anterior, on hem parlat de matrius inerts ide polímers

sintétics, podria fer pensar que I'element natural ha reculat a l'hora d'ésser
protagonista majoritari del medicament d'avui. Perd el progrés continua
servint-se de I'observació dels fenomens naturals i no hi ha millor laboratori
de síntesi que la mateixa natura i els organismes vius. Ens ho confirma la
realitat que s'obre amb la biotecnologia i ho avalen els mateixos exicipients
que avui usem a la indústria farmacéutica. Els components naturals i la
tradició farmacéutica no estan tan apartats, com podria semblar a primera
vista, de la realitat del medicament actual.

En un estudi recent sobre excipients utilitzats en la indústria
farmacéutica (26) es detallen vint excipients amb fórmula de glúcids que
donen lloc a setanta cinc noms comercials que arriben a ten¡r gairebé dues-
centes cinquanta variants. Són modificacions físiques o químiques de la
molécula d'origen per a donar-l'hi un ús diferent i una aplicació concreta.
lntervenen en la definició d'aquestes variants la solubilitat, la cristal.lització,
la granulometria, les cadenes linials o ramificades, la capacilat de gelificació,
l'extrusió, la reticulació, el grau de polimerització i despolimerització, la
viscositat id'altres parámetres d'aplicació (43) (47) (4f!).

En tots aquests vint productes ressenyals, h¡ trobem un origen
natural: Els alginats i el carragen provenen de diverses espécies d'algues,
brunes o roges. Els midons i les seves transformacions tenen el seu origen
en grans de cereals, amb la riquesa productiva que avui els donen les
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llavors d'espécies híbrides i les transformacions poster¡ors que podem
aconseguir per via enzimática. La cel.lulosa ¡ tots els seus der¡vats
s'obtenen a part¡r de libres vegetals. Els sucres poden venir del midó, de la
canya o de tubercles, i en un cas diferent, la lactosa, la trobem com a
subproducte d'indústries láctiques (83) (108). De tot el conjunt de productes
d'origen nalural que avui s'usen en famácia voldria aturar-me per la seva
diversitat i per la seva importáncia actual, en tres productes diferents. El
midó, la cel.lulosa i la sílice. Les transformacions que ha fet la técnica per
aconseguir una gran varietat d'aplicacions són una veritable meravella.

El midó és un dels excipients més utilitzats en Farmácia i constitueix
un dels models en els quals ens és fácil de detallar diferéncies i de descriure
modificacions que s'adaptaran a diversos usos i funcions, des de les més
senzilles a les més complexes (53). El midó és també un exemple clássic
d'aquells productes dels quals les normatives oficials sols conlemplen
aspectes de puresa. Així, en el "National Formulary", tots els tipus de midó,
sigui quin sigui el seu origen, s'inclouen en la mateixa nrcnografia i la
Farmacopea Britán¡ca, si bé detalla en apartats dilerents els midons de btat,
rnoresc, arros, patata i tapioca, a I'hora de detallar-ne les exigéncies, sols
s'atura en detalls d'identificació i de puresa.

Els midons naturals extrets de vegetals provenen de les granes de
gramínies o de lleguminoses on constituexen le reserva d'hidrats de carboni.
També poden extreure's dels tubercles, com és el cas de la patata i fins
alguns autors reserven el nom de fécula per als que tenen aquesta
procedéncia. El midó pot tenir, doncs, característiques diferents, que poden
fer optim el seu ús, segons el seu origen. No podem pas, aleshores,
considerar-los d'entrada intercanviables sense tenir en compte la seva
composició i la seva granulometria, que ens informaran de llur origen i llur
procés d'obtenció. Si ens atenem a la seva composició, la hidrólisi ácida
completa del midó ens conduirá a un 98-99% de D-glucosa; aquest 1 o 2/"
que manca pot donar-nos dades sobre els componaments lísico-químics o
tecnologics dels midons. Així, el midó de cereals té aproximadament un



0,7"/" de lípids que poden facilitar la incorporació de producles, com ara
colorants ácids. Ben a l'inrevés un midó de patata té una quantitat d'esters
fosforics que li donen un carácter anionic apte per a d'altres aplicacions. A
nivell estructural, les cadenes de D-glucosa poden tenir una estructura linial

amb enllagos c¡ (1-4), és I'amilosa, o bé estructures ramificades que formen
una macromolécula voluminosa, que és I'amilopectina. La proporció entre
les dues estructures pot variar segons I'origen del midó, fet que fará també
variar les seves propietats i entre elles, la capacitat de formar gels amb
diverses graus de resisténcia a diverses temperatures.

A més de tots aquests tipus de midó més utilitzats correntment, s'ha
despertat l'¡nterés, en alguns paisos no produc{ors de cereals, per utilitzar
altres orígens a fid'abaratir el seu cost o de trobar noves aplicacions (101).
En aquest sentit, vaig poder comprovar a I'Equador un inlerés creixent per a
estudiar el possible ús del midó de plátan.

Aquesta diversitat es queda cuda si ens endinsem en els midons
modificats, amb I'objectiu de millorar les seves propietats mecániques, les
de formació de gel i les de viscositat. El seu ús és mou a cavall de les
indústries farmacéutica i alimentária, amb més inclinació cap a aquesta
darrera aplicació. Aquesta circumstáncia no deixa de tenir interés, ja que els
midons modificats podran susbtituir amb avantatge, en el camp farmacéutic,
altres excipients que potser no són tan inofensius, que tenen un ús similar i
un cost economic més att. Entre la variada gamma de midons modificats
podem citar: Midó fluidificat d'us en recobriments i en granulació humida.
El micló oreqelatinitzat. oficinal en diverses farmacopees i utilitzat, amb
preferéncia, com a agent de granulació. Els midons parcialment
esberlats, que presenten unes excel.lents prop¡etats d'escolament i un bon
poder lligant, condicionat a la seva fracció soluble, un poder d'agent de
disgregació, marcat pels grans ¡ntactes, i la possibilitat d'actuar ralentint la
disgregació si ens lem ajudar per la viscositat que el producte desenvolupa
en contacte amb l'aigua i que pot frenar la progressió cap a I'interior del
comprimit. Els m¡dons óx¡dals per I'hipoclorit de sodi a una temperatura

52

inferior a la gelificació. Aquesta acció produeix una degradació hidrolítica i
una oxidació d'alguns grups alcohólics primaris en grups carboxil i carbonil.
Aquí podem trobar un camp d'aplicació en les formes d'alliberament
controlat si fixem principis actius básics sobre els grups carboxílics. Els
miclons dialdehids per obenura del cicle d'algunes un¡tats
d'anhidroglucosa. Aquests productes tenen una aplicació médica perqué
retarden I'hemólisi en persones afectades d'insuficiéncia renal greu. De
moment, no se'ls coneix cap aplicació en el camp de la tecnologia
farmacéutica. Els midons esterificats i els mldons eterlflcats. que són
els acetats de midó, els acetoftalats, i els midós hldrólics obtinguts per
fixació d'un ácid gras que els dóna capacitat de conlacte amb líquids
oliosos. Entre els eters, podem deslacar els carboximetil i els hidroxietils.
Tots són productes d'ús i d'aplicació variada, des del seu poder d'inflament,
o d'eslabilitzar una solució, o fins a constituir una matriu hidrofila. Per úttim,
els midons ret¡culats obtinguts per la construcció de ponts interns entre
molécules de glucosa veines. És un tipus de midó que es pot usar com a
succedani deltalc amb I'avantatge que és biodegradable (25).

Un esplaiament semblant podríem fer amb la cel.lulosa i els seus
derivats (50) (86), cada dia més usats en tecnologia farmacéutica. Són
productes fácils de manejar per les seves qualitats organoléptiques
totalment neutrals, són poc alterables i no tenen toxic¡tat. Amplien I'aplicació
les variades propietats dels compostos que es poden obtenir per
modificacions químiques, les més corrents els esters i els eters. La
solubilitat d'aquests productes és ja un índex de les afirmacions anteriors.
Així, en trobem d'insolubles en aigua i en dissolvents orgánics, com les
pólvores de cel.lulosa i la cel.lulosa microcristal.lina, d'insolubles en aigua
peró solubles en dissolvents orgánics, com l'acetottalat de cel.lulosa,
I'etilcel.lulosa i I'ltalat de metilhidroxipropilcel.lulosa: i, per últim, solubles en
aigua com la carboximetllcel.lulosa sodica, metilcel.lulosa,
metilhidroxipropilcel.lulosa, metilhidroxietilcel.lulosa i hidroxipropil-cel.lulosa.
Alguns d'aquests productes són oficinals i la seva aplicació va des de l'ús
per les seves propietats com a agents diluents, lligants, disgregants i
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espessants, fins a les seves qualitats adhesives o de porositat com a
reguladors de la cessió, perd, sobretot, per la variada qual¡tat dels
recobriments que podem aconseguir amb els diversos tipus de cel.luloses,
no sols de formes larmacéutiques finals com comprimits i dragees, sinó en
microgránuls, microcápsules per coacervació o per nebul¡lzació. La gamma
de resisténcies dels films, de vegades millorades per I'addició de
plastificants i el domini que ens donen de la capacitat de cedir el principi
actiu, converteix aquests productes en una de les linies més útils de la
galénica actual.

Un darrer comentari mereix la sílice. Aquest element, amb número
atomic 14 imassa atomica 28, és després de I'oxigen, el més abundant al
nostre entorn. Les seves sals, els s¡l¡cats, constitueixen per si sols gairebé
les tres quartes parts de la supedície de la terra. L'arena, el granit, I'amiant,
elfeldespat, I 'argi la, el sí lex, la mica són exemples de minerals comuns i el
quars, l'amatista, l'ágata, eljaspi i l'ópal són exemples de pedres precioses.
Com sabem també la sílice és un excipient farmacéutic, sobretot les silices
pulverulentes amorfes que provenen de tres fonts diferents: una de natural,
que és la terra de diatomees i dues de sintétiques que són a part¡r de silicats
i per precipitació, on, si juguem hábilment amb les condicions de pH,
temperatura, agitació, forga iónica i duresa de la reacció, es pot aconseguir
tota una gamma de productes ajustats a necessitats concretes. Un altre
metode d'obtenció és la precipitació de l'oxid de sÍlice a alta temperatura i en
fase gasosa, que permet obtenir partícules extremadament petites, de
I'ordre de nanometres. Les sílices poden donar formes hidrófobes o més o
menys hidrófiles, segons el nombre de grups silanol, suscept¡bles d'admetre
modificacions químiques. Les característiques físico-químiques d'una sílice
pulverulenta, com són la granulometria, la superf ície específica, la porositat i
elcontingut en carboni, poden condicionar el seu ús. Avui, sols fem servir en
Farmácia les sílices precipitades, per les seves prop¡etats espessants,
aglomerants i hidróliles; aquest ús és generalitzat en totes les formes
farmacéutiques, peró creiem que no s'han esgotat encara les seves
poss¡bilitats d'ús, més si pensem en la capacitat de desorció i d'absorció

c +

d'aigua, la solubi l i tat ,

s i lano ls  (10)  (28) .
les propietats ácido-base i la reactivitat dels grups
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L'EXCIPIENT DEL FUTUR

Els experts fan la predicció que els nous medicaments i els nous
sistemes d'administrar-los aniran, en els propers anys, del final i del
comenqament de segle, pels seguents camins: 1) seran molt més específics
per a cada necessitat terapéutica, 2) actuaran amb precisió al lloc on faci
falta, 3) seran més propers als producles naturals, seran propers a les
proteines, als glúcids i als lípids. Apuntaran al tractament de les malalties
virals i seran a I'origen de I'aclariment dels mecanismes de la resposta
immunologica i de I'aparició de les cél.lules cancerígenes i el seu
desenvolupament. Segons opinen rnolts autors, ens trobem als inicis d'una
segona revolució farmacologica, que ha d'acostar-nos a la solució d'aquests
problemes, l'era que va comengar els anys cinquanta amb el coneixement
de la molécula de I'ADN (23).

Davant d'aquests tres reptes, especificitat, efecte diana i facsímil
natural, quin será el paper de l'excipient?. Reculará davant les meravelles
que ja comencen a portar-nos técniques com ara la clonació dels gens, o els
ant¡cossos monoclonals i la síntesi per via de modificació genética...?.Es
refermará en les línies actuals amb un protagonisme decissiu?.

En aquest moment, és millor considerar el rnedicament, el tradicional,
el que defineixen les tendencies actuals i  el delfutur, com un tot. Adhuc em
sembla més acceptable incorporar a aquest conjunt les noves formes
d'administració de medicaments com són tota la gamma de sistemes
terapéutics. Des d' aquesta perspectiva, veurem com el paper de l'excipient
ja va pels camins de les tres exigéncies que marcaran el futur. Ho hem
apuntat en els capitols on hem parlat dels excipients naturals i de les seves
modificacions i dels excipients i la biodisponibilitat. Per aixó en dibuixar
aquest excipient de l'esdevenidor, cal repassar les diverses funcions que
tradicionalment ha fet, i encara cal que faci, aquest excipient. L'excipient
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més útil, el que més s'imposará, será aquell que s'adapti a més funcions
(34) .

1. Els excipients que donen forma al medicament.

Quan s'amplien les formes d'administració i l'ús de vies fins avui poc
utilitzades, com poden ésser els muco-adhesius, la via transdérmica i la
nasal entre altres, fará que noves substáncies coexisteixin amb les actuals ¡
ajudin a obrir horitzons. El paper de vehicle, que sempre ha acompanyat
l'excipient, li ha donat, al llarg dels segles, una patent i uns camins d'eficácia
en el seu ús. En I'aspecte formal, encara avui se'n pot treure experiéncia i,
per tant, aplicació.

2. La divisió de la dosi.

La necessitat de dividir la dosi medicamentosa en dosis unitáries per
a garantir la seguretat i la reproductibilitat en el seu ús per part del malah, és
una premissa que ha de continuar. Es veurá, peró, condicionada per
I'activitat del producte, un producte que pot ésser tóxic a dosis altes. Des
d'un punt de vista tecnológic, caldrá que aquesta divisió s'ajusti a les
necessitats de la producció industrial i s'adapti a la maquinária delfutur.

3. Millores en I'estabilitat

Conservar l'activitat al llarg de tota la possible utilització del
medicament, és un dels reptes als que més pot contribuir l'excipient. La
protecció de la llum, del calor i de la humitat ha estat una constant que ha
progressat grácies a les noves possibilitats de recobriment que el galénic ha
jugat amb habilitat. Han seguit les proteccions enfront dels líquids biológics.
Amb aquest enfocament, ens acostem a la que hem presentat com a la
segona qualitat de futur, els medicaments diana. L'excipient del futur ha de
protegir el principi actiu fins a la mateixa cél.lula malalta i alliberar-lo en el
seu interior.



4. Mi l lores en l 'a l l iberament.

El control de la cessió del producle está directament relacionat amb la
característica apuntada en I'apartat d'estabilitat. Millorar aquest extrem ha
suposat tot el progrés galénic, que ha portat a racionalitzar la dosi, facilitar el
compliment de la prescripció, reduir els efectes secundaris i garantir el
temps d'acció. Els sistemes terapéutics, amb totes les seves variants, serien
avui la primera línia i, alhora, I'horitzó d'aquest objectiu, sense oblidar que
les formes d'administració tradicionals ens poden també apropar a objectius
semblants. Aquí podem ampliar el nombre d'excipients fins a entreobrir
camins insólits que donen pas a tots els tipus de matrius, de sistemes
polimérics, de membranes de recobriment, de I'aplicació de mecanismes
d'alliberament modular que permetin reaccionar a les necessitats de cada
moment. Per aquest camí, I'excipient pot arribar a ésser un microordinador, i
un desencadenant eléctric o magnétic c d'obediéncia a febles canvis de pH
o de concentracions ióniques (80).

Modificacions en la biodisponibilitat.

Les propietats dels principis actius no ens poden pas garantir, totes
soles i per elles maleixes I'eficácia del medicament. Cal recorrer, ja avui, i
será un camí ampli en el futur, a un cert nombre d'artificis, per a modificar
les propietats f ísico-químiques del principi actiu o les condicions
fisiologiques de I'organisme. Aquesta tasca resta reseryada a I'excipient,
que pot modificar la solubilitat, accelerar-ne o retardar-ne la difusió, aprofitar
un canvi d'estat del principi en funció de les condicions locals, mantenir
I'acció en un punt estratégic, recercar i enganyar els receptors naturals, i fer
ús d'energies extrínseques com hem apuntat abans.

Conéixer, trcbar, conduir, penetrar i acomodar-se a la intim¡tat de
cada cél.lula és l'objectiu d'aquest excipient que es recerca i que continuará
essent el vehicle per excel.léncia del principi actiu. L'excipient, que un cop
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aposentat dins la membrana cel.lular será capaq d'obrir el seu calaix

benefactor, la microcápsa providencial que aquell teixit esperava.



RESUMEN

EL EXCIPIENTE.UNA HERRAMIENTA FARMACEUTICA

La palabra excipiente, de uso común en los ámbitos médico-
farmacéuticos, t¡ene por su etimologia, su sinonimia y la precisión de sus
definiciones un amplio significado y riqueza de conceptos que se trasladan a
una gran variedad de usos y funciones en la producción industrial
farmacéutica.

El excipiente se encuentra en el centro de la operación que convieñe
una sustancia farmacológicamente activa en medicamento. Estud¡ar el papel
del excipiente en la evolución del medicamento es seguir la historia del arte
de curar e introducirnos en la ciencia farmacéutica.

Después de un repaso histórico, se destaca la singularidad del
excipiente y sus factores diferenciales de origen, distribución y uso. se
revisan los conceptos de calidad física, química y biológica tal como se
¡nterpretan en las farmacopeas. se dibujan caminos de futuro en este
carnpo y se incluyen parametros de calidad de utilización como: la
cristalización, el polimorfismo, la porosidad y eltamaño de las partículas. se
analizan; la importancia del excipiente en la biodisponibilidad de la sustancia
farmacológicamente actíva, el uso de matríces y polímeros en los sístemas
de liberación controlados, el uso de productos de origen natural como
excipintes del medicamento actual y las perspectivas de futuro.
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SUMMARY

THE EXCIPIENT - A PHARMACEUTICAL TOOL

The word excipient, commonly used in the medico-pharmaceutical
field has, due to its etimology, synonymy and the precision of its definitions,
extensive meanings and rich concepts which enable a great variety of uses
and functions in Industrial Pharmaceutical Production.

The excipient is central to the processes that convefi a
pharmacologically active substance into a pharmaceutical preparation. To
study the role of the excipient in the evolution of medicines ¡s to follow the
history of the art of healing and takes us ¡nto the pharmaceutical sciences.

After a review of the history, the uniqueness of the excipient becames
apparent, together with its componenl factors of origin, distribution and use.
The concepts of physical, chemical and biologicat quality are revised as they
are interpreted by Pharmacopeas. The lulure areas in this field are ouilined,
including quality parameters of use such as crystallizat¡on, polymorphism,
porosity and particle size. The importance of the excipient to the
bioavailability of the pharmacologically active substance, the use of matrices
and polymers in conlrolled release systems, the use of products of natural
origin as excipients of currenl medicines and fulure perspectives are
analyzed.
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Excel.f entíssim Senyor Pres¡denl
Excel.lentíssims i ll.lustríssims Senyors
Molt ll.lustres Senyores i Senyors Acaclémics
Senyores I Senyors

És per a mi un honor, i al mateix temps motiu de satisfacció, haver
estat designat per aquesta Docla Corporació, per contestar el Discurs de
Recepció del nou Académic Numerari, Dr. Miquel Ylla-Catalá i Genís, puix
que sense cap mena de dubte, I'amistat iniciada fa ja bastans anys per
motiu de les nostres relacions professionals, s'ha convertit en un afecte
personal del qual difícilment puc fer, en aquest rnoment, una total
abstracció, d'una objectivitat que m'obligui a lesionar una reconeguda
modestia.

En I'aspecte humá, ha estat sempre una persona amb una gran
capacitat de comunicació i oberta al diáleg, que en tot rnoment manifesta
una correcció impecable, cosa que comporta un tracte personal fácil i
gratificant. | és precisament a través d'aquest tracte agradable, que vaig
adonar-me molt aviat de les qualitats científiques i humanes del Dr. Ylla-
Catalá, del rigor amb qué desenvolupava el seu treball professional i que,
amb la seva provada intel.ligéncia, li ha permés afrontar qualsevol
problemática de manera racional, caplar el seu contingut i trobar la vía de
solució més adequada.

És home de temperament solid, enemic de la discusió estéril i de
I'enfrontament gratuit, pero que no la defuig quan és necessár¡a, sempre,
peró, amb un esperit constructiu.

L'audácia suficient, compensada sempre per un raonament estricte,
és una allra de les característiques de la seva personalitat.

El Dr. Ylla-Catalá, neix a la ciutat de Vic, bressol d'il.lustres
personalitats de les arts i les l¡etres calalanes, i allá cursa els seus estudis

de Batxillerat. La seva formació Universitária té lloc a la Facultat de

Farmácia de Barcelona, amb un excel.lent aprofitament que el porta, en

primera instáncia, al grau de llicenciat en Farmácia i culmina amb la seva

tesi doctoral amb un tema d'indubtable interés farmacéutic "La formació

d'Aflatoxines en lécules de qualitat farmacéutica".

Aquest treball reflecteix la seva dedicació indubtable cap a aquesta
part de la Biologia relacionada de manera especifica amb els
microorganismes i les substáncies que generen i la seva influéncia en la
qualitat de les substáncies auxiliars d'ús en la producció farmacéutica, tot
centrant-se, en aquella ocasió, en substáncies tan ámpliament diloses en
les formulacions farmacéutiques com ara les fécules. La seva tesi doctoral
es va fer mereixedora de la qual i f icació "d'Excel. lent cum laude".

Els seus professors varen sabe¡'estimar molt aviat el seu entusiasme
i els seus ampl is coneixements en l 'área de la microbiologia i  I ' incorporen a
I'equip docent del Departament de Microbiologia de la Facuttat de Farmácia
de Barcelona on deixa patent la seva preparació i capacitat de lrasmetre als
alumnes el  coneixement dels temes de I 'asiqnatura.

Per la seva sólida preparació, aviat va ésser cridat per a desenvolupar
la seva tasca professional, per la fil ial espanyola del Laboratori Geigy,
companyia a la qual, després de la seva fusió amb Ciba, s'ha integrat
lotalment i en la qual ha anat ocupant llocs de més responsabilitat com a
reconeixement dels seus dots i preparació científica. Actualment és
responsable del Control de Qualitat de Ciba-Geigy a Barcelona.

L'il.lustre recipientari no ha descuidat !'aspecte soc¡al de la professió

farmacéutica. Des de 1977 és membre de I'Associació Espanyola de
Farmacéutics de la Indústria i és també membre de la Vocalia d'lndústria del
Col.legi de Farmacéutics de Barcelona.
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L'any 1982 és nomenat President de la Secc¡ó Catatana de AEFI,
cárrec que ha exerc¡t en dos períodes consecutius. I en aquest aspecte, puc
donar fe de la seva actuac¡ó act¡va, ja que ha intervingut molt directament
en I'organització de nombroses reunions, congressos, cursos, conferéncies,
taules rodones... etc. i que sens dubte han reflectit el seu total lliurament a
una lasca que ha tingut sempre com a objectiu destacar la importáncia
científica de la nostra professió.

Més si aquestes són, només esbossades, les característiques
personals del nou Académic, no voldria deixar passar per alt un aspecte que
mereix una significació especial i, per a mi, digna de tota classe d'elogis; es
el seu amor a la ciutat que l'ha vist néixer. Els seus estudis i investigacions
de tot affd relacionat amb la comarca d'osona, I'han portat a real¡tzar
nombroses publicacions, i com a profund coneixedor d'aquests temes ha
estat cridat a ocupar diversos cárrecs a les Institucions Vigatanes, de les
que vulldestacar la seva ¡ntegració, des de 1980, a la Junta de Govern del
Museu Arqueologic, Artístic Episcopatde Vic.

Passem acte seguit a comentar, de manera molt esquemática,
l'¡nteressant discurs de recepció desenvolupa pel Dr. ylla-Catalá.

"L'excipient una eina farmacéutica" és un tema d'una actualitat fora de
dubte, com ho demostra la importáncia que ha tingut aquests últims anys.
De considerar I'excipient com una substáncia passiva en époques anteriors,
hem passat, d'acord amb Montel, a donar-li el tractament d'una substáncia
que, si bé no constitueix I'element noble de la forma farmacéutica, participa
en gran manera de la seva qualitat. Els excipients constitueixen en teoria, un
suport tecnologicament indispensable per a la producció industríal de les
formes de dosificació farmacéut¡ques per a l'administració dels diversos
principis actius, pero que sense cap dubte son capagos de modular I'acció
terapéutíca de les substáncies farmacologícament actíves que les integren,

tot participant plenament en el resultat del tractament que estableix el
metge.

El galénic ha de fer ús del coneixement perfecte dels excipients i de la
seva relació amb els principis actius ¡rer a obtenir una forma farmacéutica a
nívell industrial que permeti, amb uns carácters organoléptics adients,
assegurar la seva estabilitat i una disponibilitat biológica total de les
substáncies farmacoldgicament aciives que la integren. En aquest sentit, cal
destacar la referéncia que fa el Dr. Ylla-Catalá de les 37 funcions diferents
que trobem en els excipients en les 405 substáncies que relacionen la USP
XXII  i  NF XVI I .

En la seva exposició ha quedat ben patent la necessitat de fer un
estudi aprofundit de les substáncies auxiliars, atés que, si bé d'acord amb
els criteris preliminars de les Farmacopees que les inclouen, la descripció
monográfica és una primera garantia, aquesta no garanteix de forma
absoluta la seva qualitat, ja que el concepte de puresa és un concepte
dinámic i que pot modificar-se d'acord amb els avenqos de la ciéncia i de les
técniques analítiques propies del desenvolupament instrumental. En
definitiva, fruit de tot aixó, pot aconseguir-se una millor definició dels criteris
d'identitat, riquesa i puresa d'aquesta substáncia.

El Dr. Ylla-Catalá ens ha donat una encedada visió de com s'ha
desenvolupat aquest procés, amb criteris més específics en determinats
ámbits. Així, ens ha descrit el criteri de puresa biologica que apareix per
primera vegada el 1965 a la USP XVll amb referéncia al test bacterioldgic
de la gelatina. Cal precisar que els incidents esdevinguts a linals dels anys
60, per la falta d'esterilitat d'alguns productes, varen decidir a intervenir al
Comité de Laboratoris i Serveis Oficials de Control de Medicaments de la
F.l.P. que van redactar els informes corresponents els anys '1972, 1975,

1980 que, si bé lan referéncia a les formes farmacéutiques, és evident que

aquests criteris d'un possible origen de les contaminacions cal aplicar-los a

cadascun dels seus components. La incorporació a les Farmacopees de la
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qualitat bioldgica de les substáncies auxiliars no es va fer esperar. En foren
capdaventers les Farmacopees Británica i Americana. Avui dia, el control
microbiológic dels excipients és un parametre més, que s'inclou com a
rutinari en la série de controls que es fan de qualsevol matéria prima que
s'usa a la índústria Farmacéutica.

Tot aixó ens porta a reflexionar, com ens ha exposat elconferenciant,
que si tenim en compte que molts dels excípients utílizats avui en la
formulació de composicions medicamentoses son d'us comú en altres
indústries, cal convenir en la necessitat d'aplicar un criteri farmacéutic en la
definició de la seva ouresa.

Aquesta situació és més patent davant res variants de composició
d'un determinat tipus d'excipients. Ha estat mort if .rustratíu |exempre exposat
segons un estudi recent. 20 excipients utilitzats en la indústria farmacéutica
en forma de glúcids originen 75 noms comercials amb quasi 250 variants.

Perd, per artra part, s'ha tractat de ra importáncia que té definir
perfectament els parámetres lísics d'aquestes substáncies, atesa la
influéncia que poden tenir en ra cessió ders princípís actíus i en ra seva
absorció per I'organisme humá. Elt¡pus de partícul.la cr¡stal.l¡na, tes mides i
el polimorfisme d'arguns productes han servit per a recordar-nos aquests
aspecles referits a productes auxiliars tan comuns com son I'estearat de
magnesi, elsorbitol,  el mannitolo la laclosa.

El Dr. yila-catará ha aportat nombrosos exempres demostratíus de ra
influéncia de I'elecció adequada dels excipients, amb caraclerístiques ben
definides, per assegurar en tota producció industrial la biodisponibilitat dels
principis actius dels productes farmacéutics. I si aixó és evident en les
formes d'alliberament normar, pren una dimensió especiar en aqueils
sistemes d'alliberament controlat dels que ens ha fet una magistral
exposició, acompanyada de les característiques diferencials dets sistemes
esmentats.
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Finalment, el Dr. Yila-Catalá en ha posat en evidéncia, amb visió clara
i realista, quines son les característ¡ques a considerar en I'excipient del futur
i que caldrá contemplar en estreta relació amb el principi actiu, en funció de
les noves formes d'administració de medicaments i d'acord amb elventall de
sistemes terapéutics.

La Secció Segona d'aquesta Docta Corporació, s'enriquirá amb
I'experiéncia del nou Académic, veritable expert en la qualitat del
medicament que ha sabut configurar el rigor i els coneixements d'un autentic
científic amb les necessitats cada dia més estrictes de la indústria del
Medicament.

Grácies a Farmacéutics com el Dr. ylla-catalá la Indústria
Farmacéutica Espanyola i, més concretamenl la de Calalunya, ha
aconseguit el prestigi del qual gaudeix.

Excel.lentíssim Sr. President d'aquesta Reial Académia, agraexo de
nou l'honor que se m'ha fet en designar-me per a contestar, d'acord amb el
reglament, eldiscurs de recepció det Dr. Miquelyl la-Catalá i  Genis i  sol. l ici to
de la seva digníssima autoritat que procediu a imposar al recipiendari les
insígnies del seu nou lloc, que espero i desitjo que podrá desenvolupar amb
satisfacció i zel al llarg de molts anys.
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