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Fa dos anys,era el dia 30 de Novembrede 1989,diadade Sant
Andreu,vaig ocuparaquestmateixllocper llegirel meudiscursd'ingrésa
En aquellmomentvaig
aquestaAcadémiacom a membrecorresponent.
expressarla mevagratitudals nnlt il.lustresacadémicsper I'honorque em
Avuique se'mcridaper a
en aquestadoctacorporació.
feiend'aceptar-me
i responsabilitat,
no pucmenysque reafirmar-me
un llocde méscompromís
en el meu agraimenti recordar d'una manera especial lot I'entorn
professional,
les mevesact¡v¡tats.
No
culturali humáque ha acompanyat
dubto que és aquestentornel que ha desviatI'atenciódels il.lustres
acaddmicscap a la meva persona.Sé que per a respondrea aquest
oferimentque avui se'm fa, compto amb les mateixes ajudes i
quefinsavuihanestat
de mestratge,
amistaticol.laboració
cirscumstáncies
el meusuport.
Se'm ha elegitper a la SeccióSegonai sensedubteha pesaten
aquestadesignacióel meu treballen el camp de la microbiologia.
Per
aquestmotiu,a I'horade recordarnomsconcretsm'agradafer-hoen la
personadel Dr. EliseoGastonde lriarte,membrelundadord'aquesta
Académia,
enyoratmestre,que ens iniciáa moltsde nosahres
en la ciéncia
microbiológica.
Amb ell aprenguerem
a est¡marles cosespetitesi la vida
queportaven.
Aquestacirscumstáncia
m'haajudata definirel temadel meu
discurs,car he volgutfer una modestaaportacióamb un tema que veig
típicament
farmacéutic
i on la visióbiológica
tambéhi jugael seupaper.Els
académics
m'hanatorgatuna medallainéditaque mai s'haviaconcedíta
ningú.Estrenar
un camíés un altrerepte,i espero,ambI'ajudade tots,ferme'nmereixeidor.

INTRODUCCId
La paraulaexcipient,d'arrelllatina,que per la seva etimológia
guanyarse
lesvoluntats,
es
expressaaccióde recollir,rebrefavorablement,
alhoraacolliri donar,és un motd'úspreferencial
a dir significa
en els ámbits
médico-farmacéutics,
acceptaten gairebétotesles llenguesmodernesi de
A vegades,la terminologia
comprensiólácil en el món professional.
per altrestermescom:
oficialté preferéncia
empradaen la documentac¡ó
auxiliar,
material
substáncia
component,
de partida,ingredient
farmacéutic
o
ingredientno actiu,que no sempres'ajustenexactament
simplement
al
significat
del mot.Descabdellant
aquestfil,veuremque la paraulaexcipient
no apareixentre les definicionsque encapgalenles normesde correcta
fabricació
a nivelldel nostrepaís,ni a nivellde normessupranacionals
com
son les de l'Organització
Mundialde la Salut,la "Pharmaceutical
Inspection
la "Foodand Drug administration"
Convention",
la
Comunitat
Europea.
o
Amb tot, el mot, a més de conservar
tota la seva validesai riquesade
concepte,té també un regusthistdricatés que forma part de l'antiga
que deixaven
denominació
de lesfórmulesmagistrals
sovintla sevaelecció
a l'arti al bonsaberfarmacéutic.
Comja hemapuntaten donarla sinonímia,
a vegadesi sensejustícia,
el mot excipient
ha estatuna paraulamenystinguda.
Ha estatdefinidaamb
que hi ha en un
un sentitnegat¡uquan es diu que és "totasubstáncia
que no és el producte
medicament
act¡u".Tampocés del tot sat¡sfactoria
la
definicióque trobemen el Diccionari
Enciclopédic
de Medicinaeditatper
que el defineixcom una "substáncia
Enciclopédia
químicament
Catalana,
i
farmacoldgicament
inactivaque serveixde suporto de vehicleals fármacs
queconst¡tueixen
un medicament.
Té perobjectiuassegurar-ne
l'estab¡l¡tat
i
facilitar-neI'administrac¡ó".
A I'horad'escollir,ens decantaríemcap al
concepleque ensdónala lleidel Medicament
2411990
det20 de desembre
quanensdiuque"ésaquellamatériaque,inclosaen leslormesgaléniques,

s'afegeixa les substánciesmedicinalso a les seves associacionsper a
servir-lesde vehicle,fer possiblela seva preparaciói estabititat,modificar
les seves propietatsorganoléptiqueso delerminar les propietatsfísicoquímiquesdel medicamenti la seva biodisponibilitat".
Aprofundirilins itot ampliaraquestsconceptesés I'objetiude ta meva
exposició.L'excipientés al centrede I'operaciófarmacéuticaque converteix
fa droga, la substáncíaactiva,en medicament.Estudíari detaflarel paper
que I'excipientha jugat en I'evoluciódel medicament,és seguirla histdriade
I'an de curar i endinsar-nosen la ciénciafarmacéutica.voldria que aquesta
revisió, personal i actualitzadasegons les meves possibilitats,fos un
reconeixementa totes aquelles persones que, des de la cátedra
universitária,els llibres, les revistes especialitzades,els laboratorisde
desenvolupamenti les plantes industrials,s'han esforgatper trobar i per
donar-nosa conéixertots els secretsde la ciénciafarmacéutica.

UNA M I C A D ' H I S T OR IA
de
al llargde la historial'obtenció
que ha presentat
La complexitat
o mágic,
d'origenreligiós,filosÓfic
on al costatd'elements
medicaments,
fa
i de claraintuiciócientífica, quetot
de contingut
trobemsovinipráctiques
com a excipient,encaraque sols sigui en el
alld que podemconsiderar
d'alguna
actiu,es ressenteixi,
el productesuposadament
sentitde vehicular
que ens podrien
pseudocientífiques
manera,de totesaquestesinfluéncies
el fármac.Si ens
fer desviardel noblecontingutque sempreacompanya
paisos
les ribesdel mar
de
cenyimtan sols a la medicinague va florirals
com sónels egircis,elSgrecs,els romansi els árabs(percitar
mediterrani,
actual)
que handeixatun pósita la civilització
noméslesculturesimpoñants
naturalsmés nobles,que
els materials
trobaremSemprecom a exc¡pients,
encaraavuiperdurenamb aquestafunció,ambvariantsi origensdiversos,
elvi,elsolis,la mel,lesceres,elsgreixos.
comsón:l'aigua,
(1511),per c¡tarun documentnostre,
de Barcelona
La ConcÓrdia
de prestigi,com ara Joan de Benmesué,
recullformulesd'especialistes
Arnau de Vilanova,Nicolau i Avicena,que fan servir els materials
justificaI'intent
d'harmonització
la Concórdia
En el seupreámbul,
esmentats.
de característiques
de I'obra,quandestacala diversitat
queera la publicació
i tot, potserde
i,
fins
d'obtenció
de
s¡stemes
d'estabilitat,
organoléptiques,
que sotaun mateixnom i un mate¡xsuposatmestre,s'oferienal
fórmules,
hi
de l'excipient
Aquestfet,en qué l'elecció
malalten formade medicament.
iugava una part important,creava confusiói f ins pérdua d'imatge
fou un benefici,primer
la Concordia
professional.
L'entesaque representá
amb confiangarenovada(en
per als malalts,als quals el medicament,
la salutde l'ánimai del cos i, després,per
termesde l'época)els retornava
de la ciutat,als qualsdoná ocasióper a unificarcriteris,
als apotecaris
futurestot el Seuart
millorarels seusmétodesi llegara les generacions
farmacéutic.

En el segle Xvlll i comenqaments
del XlX, que fou el lemps de les
varen
aparéixer
divisions
dels medicamentsen classes,
classificacions,
ordres, géneres, subgéneres,segons el usos terapéutics,les formes
farmacéutiquesi els sistemes d'obtenció. En bona pari d'aquestes
hi jugavenun paper importantels excipients,que donen lloc
classificacions,
a una veritable nomenclatura farmacéutica. Són clássiques les
classificacionsde Chereau i Béral recollidespel farmacéuticbarceloní
Raimon Fors i Cornet, deixeble del prestigiósDr. Francesc Carbonell i
Bravo.Pel seu abast,¡ a tall d'exemple,val la pena que ens alurem en
en tres séries(18):
aquestaclassificació
l era'

"Operatos"
que tenenexcipient.

que no en tenen,o eltenenvariable.
2ona' "Operatos"
3era'

"Operatos"químics que no serveixend'excipienti que no es
poden incloureen les altressériesper raó de la seva varietati
composició.Era, doncs, una mena de calaixde sastreon I'autor
¡ncloutotes les medecinesque no poden entraren les classes
precedents.

Cadasériees divideixen classesi, aquestes,
en géneres.La
primerasérie,la que mésensinteressa
té catorzeclasses:Els
hidrólics. amb excipientaquós; els alcohólics.excipient
I'alcohol;
els eterólics.excipientI'eter;acetólics.excipiente.
vinagre;enólics.excipient
el vi; britólics.excipient
la cervesa;
grassos,
oleólics.excipient
elsolis
liparólics.excipient
el greix;
rel¡nólics.
excipient
lesresines;
estearolics,
excipient
lesceres,
elsestearats;
sacarólics.
excipient
el sucre;meliólics.excipient
la mel;amidólics,.excipient
el midó.

definits
tresgéneres,
Aquestes
catozeclassesdonenlloca cinquanta
producte.
la
forma
del
la
o
perla técn¡ca
d'elaboració,composició

UN MON DIVERS

de I'aferque ens ocupasi féssim
Tambéseriaun resenyahistdrica
i
una sínteside I'artde receptar(100)que apareixen totesles publicacions
que
dels coneixements
Aquestart es delineixcom I'aplicació
formularis.
al millorús i
aportenla física,la química,la historianaturali la terapéutica
La complexitat
de les fórmules,oficinalso
dels medicaments.
efectivitat
quan
formules
simples,va donarlloca
fins
i
es
tractava
de
tot
magistrals,
on I'ordreen el qual es posenels
tota una aplicacióde coneixements,
on juga un paper
componentsés indicatiudel métoded'elaboració,
entre
i on es veucomelscriterisde compatibilitat
important
I'artfarmacéutic
del métoded' obtencióen
els elementsde la fórmula,i les conseqüéncies
segonsels coneixements
I'estabilitat
del productefinal,van evolucionant
En l'artde fórmular,
es reseryala paraula
científics
de lesdiversesépoques.
per a la luncióde vehicle;com el cos que serveixde conductcra
excipient
I'excip¡ent
és el que determinala
I'agentprincipalo a la baseterapéutica,
i fins dels
i és pedectament
delscorrectius
formafarmacéutica
diferenciat
que serienallóque avuien diemelements
larmacotécnics,
i els
intermedis
potencíar
la substáncia medicinal. La
coadjuvants que poden
ha capgirataquestsesquemesque no
industrialització
del medicament
quedenpas arraconats
del tot en el calaixdel passat.Avuiformenpartde
i hanconst¡tuil
el pdsitde saberque ens ha
tot I'arti la ciénciafarmacéutics
portata la realitat
actual.
delmedicament

Des de la nit dels temps,des de que els metgesi els malaltshan
a les nostresmedecines,
un principio una composició
deciditler confianga
que en diem auxiliars,
substáncies,
activasempres'hanservitd'aquestes
convenienlment,
fan possibleI'administració
que,elegides
del medicament
i
básics
de
la
seva
eficácia.
sónelements
Avui, peró, el rnot excipients'aplicaindistintament
a totes les
que acompanyen
el principiactiu i, ádhuc,a totes aquelles
substáncies
que s'usenen el procésde fabricació
altressubstáncies
d'un medicament,
o desapareguin
al llargdel procés.
encaraquees modifiquin
que el seupaperés passiuestábenimplantada.
Ambtot,la suposició
Potserpel contexthistoric,
técnici sobretotintuitiuque envoltal'excipient,
lins i tot,com hemvist,en els diccionaris
relacionats
amb la professió.
Cal,
doncs,oposara aquestavisiópassiva,la importáncia
i la transcedéncia
del
participa
seupaperactiu.(7.1).Podemdir que l'excipient
ambplenitud
de les
esperances
i objetiusque els investigadors
han posaten la matériaactiva.
L'excipient,
senseésserI'element
nobledel medicament,
referma,en gran
manera,la seva qualitat.Sovint,d'un puntde vistaquantitatiu,
és la part
mésimportant
del medicament
acabat.
Més si per una banda,a una substáncia
amb act¡vitat
farmacológica
podemdemanar-li
unescaracterístiques
concretes,
d'origeni de toxicitat,
un
nivellatt de puresai un procésd'obtenció
acurat,quanens encaremamb
I'excipient,
ens trobemen un món mott divers.Ens trobemdavantde
productesque estana la fronterade sectorsindustrials
amb conceptes
diferents.Per aixó, és bo que consideremalguns dels condicionants
d'aquesta
(36)(57)(78):
diversitat

El seu orlqen. que pot ésserdels regnesmineral,vegetalo
o obtingutper
de purificació,
animal,amb o sensetractament
química
més o menys
modificacions
amb
processos
de síntesi
ámplies.
El seu us no exclusiu.ni en quantitatni en qual¡tat,per la
A vegades,aquestaindústriaés un
indústriafarmacéutica.
i, coma paradoxa,
el mésexigent.
minoritari
consumidor

-

Les Interacclons possiblesentre els mate¡xosexcipients,o
activesque podencomprometre
enlreaquestsi les substáncies
final.
delproducte
I'estab¡litat
o l'eficácia

-

a usuari,sinó
no semprede fabricant
Els canalsde d¡str¡bució,
que podenallunyardadesimportants
amb moltsintermediaris,
per a avafuarel productecom: I'origen,la uniformitat¡
I'homogeneitat
de la mercaderia.

amb un estándar
La seva producció.en plantesindustrials
que
inferiors
als farmacéutics,
de qualitati d'higiene
d'exigéncia
de Medicaments.
demanenlesNormesde CorrectaFabricació

algunsd'aquestsaspectes
ens pottaa aprofundir
Aquestadiversitat
iel seuús.
quecondicionen
la valoració
de I'excipíent

que podentenir
El nombre.cada dia més gran,de productes
sempreen
una aplicacióen el món de les formesgaléniques,
de les especialitats
d'excipients
evolucióconstant.Al diccionari
editatpel ClNlME,de la Direcció
farmacéutiques
espanyoles,
hi trobemuna llista
Sanitaris,
Generalde Farmáciai Productes
(17).
amb1546excipients
alfabética

moltdiferents
El fabricant,
com hem dit, es mou en uns parámetres
que els que són habitualsa la indústria
farmacéutica.
La seva producció
per a aquestt¡pusd'indústria
poquesvegadesés exclusiva
i, n¡tan sols,va
semprea indústries
afins,com ara la indústríacosméticao
encaminada
Les matériesprimeresque utilitzaaugmenten
sovintaquesta
I'alimentária.
no solspelsseusnivellsde qualitatintrínseca,
diversitat,
sinóperquépoden
venird'orígenson són impensables
unes Normesde CorrectaFabricació
Farmacéutica.

Les funcions. que es demanena l'excipienta la forma
Americana,
L'edició1990de la Farmacopea
és a
farmacéutica.
funclons
diferents,
dir la USPXXll i el NF XVll,incloutrenta-set
pera lesqualses serveixde quatre-centes
c¡ncsubstáncies.
Les exiqéncles.que pot demanarcadafunció,segonsel tipus
Per exempleels parámetresque cal
de formafarmacéutica.
per a un estearatmagnésic
podenésserdiferents
si
considerar
s'usa com a lubricanten la produccióde comprimitsque si
en cremesi pomades(33).
s'empracoma suavitzador
Els preus. Al costatde productesd'un cost ba¡x,com per
exempleel talc,per sota les cinquantapessetesel quilogram,
per a la fabricació
podemtrobarlípidssintétics,
necessaris
de
preu
quals
pot
milions
als deu
de
liposomes,
acostar-se
el
dels
pessetes
elquilogram.

Un índex d'aquestaafirmaciópot ésser consideraruna primera
mat¿riad'origenmineral,amb la seva diversitatde característiques,
de
procedéncia
vegetal,on entrarienconceptesd'espécie,
cultiu,extracció,i
purificació;
o, per últim,d'origenanimal,on podemrepet¡rels mateixos
conceptes,que podremfins i tot ampliarquan hi hagi incídéncies
de
biotecnologia.
Les instal.lacions
de producciósón un altre fet diferencial.Els
processosd'obtencióen la síntesiquímicapoden donar-seen unes
condicions
radicalment
amb la intervenció
d'unaagressivitat
dilerents,
dels
mateixos
físiquesque calenper a l'dxitdel
components
o de lescondicions
procés.Aquesttambéserádiferentsi I'obtenció
no és per síntesiquímica,

purificac¡ó
I tots aquestscondic¡onants
o fermentació.
sino per extracc¡ó,
podendonar-se
en un mateixproducte.
sobreel conceptede lot,
Capítolapad,cal fer unesconsideracions
pot
auxiliars éssermoltcanviant,no sols
que en la indústr¡a
delsproductes
per la implicaciódel procéssinótambéper la qualitat,tant en els aspectes
lísiquesdel producte.
El consumidor
de puresacom en les característiques
desconeixmolts d'aquestsparámetresque ens donen dades sobre
d'unapartidai, per tant,els criterisque podendecidirel seu
I'homogeneitat
i
la
seva
avaluació.
mostreig

demanaríema I'usuari.El "Product manage/' o "Cap de producte"d'un
revenedor,eltrobem a primeralínia per a buscarnoves aplicacions.Queda
un darrer servei que ha de ler el distribuídor,és la qualitatdel lliurament:
qualitat en el temps, no es poden oblidar els nous estils de gestió
i en les condicions,com són l'envási I'etiquetatge.
empresarial,
El distribuidorté una situació intermédiaclau que pot millorar el
producte,amb una circulacióacurada i aconseguintdel seu fabricant la
¡matgede qualitati el serveique lidemana l'usuari(BB)(72).

La transparéncia
d'informació
sobretots aquetstermes,a més de
de "DrugMasterFile",
complexa,no sempreés possible.El procediment
posata la prácticaals EstatsUnits,pot ajudarmolt en el futur,tant per
implicacions
oficialsen el cas de registred'excipients
nous,com per al
que pot completarla informaciódel productei ampliarel
consumidor,
dossiercientífic.Aquestdossierque facilitenels labricants,
sovintés una
demostració
amb característiques
d'úsperoamb pocainformació
sobreel
procés de fabricaciói altres detalls que permetinun estudi analític
aprofundit.
Un altreaspectesobreel qualcaldriareflexionar
és la incidéncia
dels
intermediaris
i revenedors,
camímoltutilitzaten el móndelsexcipients.
No
fa faltadetallarels problemes
que representa
pas,
que
I'existéncia
d'aquest
allunya,
quehemapuntaten el
o finsitot elimina,
lesdadesimprescindibles
cas del fabricanti n'hiafegeixde noves,com són la possiblemanipulació,
les conseqüéncies
que pot tenirsobreI'estabilitat
i la incertesa
delscanals
de distribució,
delfabricant
al revenedor
íd'aquesta l'usuari.
Elsrevenedors
es mouen més per criteris d'electivitatcomercialque no pas per
preocupacions
lécn¡ques.
Per aixófa faltaque pensemen unesPráctiques
de BonaDistribució,
que demaninal revenedor
un coneixernent
extensdel
producte,de les seves característ¡ques
técniques,legals,analítiquesi
tdxiquesi un bon coneixement
gairebémés amplique el que
del fabricant,
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El primeraval que trobemd'un excipient,és que figuri a alguna
La preséncia
farmacopea.
a lesfarmacopees
d'unproducte
no vol pasdir un
preferencial
que
que
margini
les
carácter
substáncies
no hi són.
reposasobredadestoxicologiques
L'autorització
i de metodologia
analítica
i
respona crilerisde tradició,
coneixement
del producte,
informació
i costum
d'ús en un paísconcret.Les farmacopees
ens donencriterisgenerafsde
garantiade qualitatfarmacéutica
i el seu abast superala interpretació
estrictadeltext,ja que I'objetiu
de qualitates concrelaen la monografia
i en
els mdtodesgeneralsque donen suporta les provesque demanala
monografiai, al mateix temps, poden ésser extrapolades
a d'altres
que no són oficinals.(74) Es tractade les normesque cal
substáncies
pertal de garantirla qualitatd'unproducte
establ¡r
coma matériaprimera,la
seguretat
delseuús i el manteniment
de la salutpública.
Malgrataquestsconceptes,en els preámbulsde les farmacopees
que el compliment
restaben especificat
amb el contingut
d'unamonografia
no será pas una garantiaabsolutade la seva qualitat,siguiquin siguiel
procésd'obtenció
del producle;
fins i tot s'hifa constarque el conceptede
puresaés dinámici que pot canviarsegonsel desenvolupament
de la
químicaanalítica.
Després
veuremI'abastd'aquesta
(S6)(75).
afirmació

La FarmacopeaAmericana,USP XXll-NF XVll, té 306 excipients
distribuitsen 37 tipusd'aplicació,on maneja405 productes;aixó significaun
ús variabled'un mateixproducteper a diferentsfuncions.
La FarmacopeaBritánica,en la seva edició de 1988, inclou 977
on hi ha 230 excipients'
monografies
La FarmacopeaFrancesaté 783 monografiesamb 211 excipients.
L'Alemanya,749, amb 163 excipients.La ltaliana,en lé 774, amb 135
excipients.
també,comentarI'evoluciódel nombred'excipientsi les
És il.lustratiu,
que
se'ls especifiquena la Farmacopeadels Estats Units i
funcions
lins i tot abansde la sevaedicióconjuntaI'any1975.
Nacional,
Formulari
Les dades es recullenen el quadreadjunt,on podemveure-hicom el
teninten compteel possibleús, va en augment.El fet
nombred'excipients,
si
és més significatiu hom comprovaque a cada edicióhi ha modificacions
en les funcionsi en el nombrede monografies.Per exemple,en la darrera
edició,s'han vist reduitssensiblementels aromes i els perfums.Si mirem
sols I'evolucióde les luncions com a aiuda farmacéutica,veurem com a
cada ediciótenen un tractamentmés racionali com els concepteshan anat
canviant, tot pol¡nt els lermes d'acord amb I'aveng de la tecnologia
farrnacéutia
del moment.

Si a vol d'ocelllem una revisióactualdel nombrede excipients
que
sónoficinals
en unalarmacopea,
veuremque se situenentreun 15%iun
25/" delnombretotalde monografies.
Aixi:
A la Farmacopea
Europea,amb un totalde 657 monografies,
hi ha
121excipients.

t¿
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A LA FARMACOPEAUSA I EL NF
ELS EXC¡P¡ENTS

Nombre

Edlcio

d.e

zuD.cioD.6

'Ph aida"

1965 usP xvrrr

NoEbra
Acu¡or¡1¡ts

Unscriterisde qual¡tatfísico-quím¡ca

d.a P r o d u c t e s

per

103

Do s'especifique¡

NF XIII

1970 usP xvrrr

18

¡¡r xlrr

1975 usP Kvrrr
NF XIIT

25

96

¿1

159

35

1{{

1980

USP XVIII-NF

XIII

A?

306

1985

USP XVIII-NF

XIII

3¿

¿03

xrlr

37

¿05

1990 usP xvrrr-r¡F

fuacioae

Malgrataquestesindicacions
d'ús,les larmacopees
no s'end¡nsen
en
quepressuposen
donar-nos
límitsen els parámetres
unaaplicació
concreta.
Tan solsho fan en els casosen qué el parámetre
en qüestiócompromet
la
qual¡tatde I'excipient,
tot desvirtuant-ne
la seva identitat.Per exemple,la
determinació
d'un punt de fusióo una viscositat.
Tambécal d¡r que avui
nombrososexcipientssón productesveins que es diferencien
sols per
crileristecnológics
d'aspecte,
de consisténcia
o granulometria
i que poden
ésser mescles de composicióqualitativaidéntica amb proporcions
quantitatives
diferents.
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Els controlsque preveuenles farmacopeess'or¡entenen tres
que alhoradefineixen
el productei la sevapuresa:La
d¡ferents
direccions
Aqueststresámbitsquees
elsassaigsde puresai elcontingut.
identificació,
activescom en els
els trobemtant en les substáncies
complementen,
que
qualitat
la
la
matériaprimeraés
de
i
ens
aseguren
excipients,
(2)(4)(81).
larmacéutica
que el producte
ens permetenassegurar
Els métodesd'identificació
Elssistemes
empratssónvariatsi es dóna
a la lórmulaindicada.
correspon
del laboratori.
Si abanshom es serv¡adel punt
opciósegonsl'equipament
avuiI'espectrofotometre
de lusió,o d'unareaccióde coloro de precipitació,
generalitzat.
Els
I'empremta
I'infraroig
s'ha
espectres
ens
donen
digitaldel
a
productei, en algunscasos,dadessobreel seu estallísic.Caltambécitar
la determinació
de I'espectre
ultraviolat.
La verificació
de les longituds
d'ona
on I'absobáncia
és máximao mínimao el coeficient
E( 1"/"1
d'absorbáncia,
cm3¡ en un o més puntsde I'espectre,
són avui provescorrenlsen un
laboratori
analític.
Els assaigsde puresasón clássicsen la recercade conlaminants
minerals,
amb métodesglobalscom les cendressulfúriques
o els metalls
pesants.
proves
quesón
Elslímitsfixatssóncadadia mésestrictes.
Anema
índexde la bondatdel productei lesdadesobtingudes
podenconduir-nos
a
d'altres anomaliesdesconegudesper nosaltres,com ara poss¡bles
catalitzadors
del procésd'obtencióo deficiéncies
de I'equiputilitzat.Les
impureses
podenanarperaltrescaminsidescobrir-nos
qualitats
orgániques
dolentesdels materials
de partida,productes
de degradació
o restesdels
disolvents,
puntal qualdespréstornarem.

del cont¡ngut
Per últim,la determinació
tancael ciclede dadesque
i, tambéaquí,trobemdiversestécniquesa escollir.
ens doneninformació
de les Farmacopees
i de les normatives
Sempreha estatuna preocupació
puguin
qualsevol
prescrites
fer-se a
laboratori
oficíalsque les proves
les exigéncies
de farmacopea
mitjanament
dotat.Pensemque, d'entrada,
a d'altresestaments
van dirigides,a més de la IndústriaFarmacéutica,
professionals.
a I'horade considerar
La Farmacopea
americana,
els diversostipus
quecal buscaren un producle,
com
s'aculla diverses
delinicions
d'impuresa
que s'introdueixen
estr
com a contaminants
o com
són:Substenc¡es
que tenenuna
lmDuresestóxioues.components
minoritaris
a adulteració.
individual
i una
activitatbioldgicano desitjadai demanenuna identificació
quantificació
queno
ambprovesespecífiques.
Componentsconcom¡tants.
impureses
es consideren
en el sentitque la Farmacopea
americana
dónaal
quedemanenuna identificació
rnot. lmpuresesassenvalades.
individual
i
una quantificacióamb tests específ
ics. lmpureses ordináries. es
per métodesgeneralscom ara cromatografia
determinen
en capa fina.
Substánclesafins. relacionades
estructuralment
amb la substánciaen
qüestiói Contam¡nants
del procésque s'hanprodulto introdurl
a llargde
I'obtenció
delproducte.
La definició
d'aquests
termespotclarificar
conceptes
perd els limitsestablerts
en monografies,
sempreanirand'acordamb la
perillositat
per a cadanouproducte
i caldráfixar-los
de la impuresa
teninten
compteun elevatnombrede factors.L'afirmació
és válidatantper a un nova
substáncia
(102)
activacompera un excipient.

Capa uns conceptesnous de puresa.
que abansapuntávem
gammad'impureses
deixaentreveure
L'ámplia
del tema.Tema que s'anirádefinintmillora mesuraque
la complexitat
i ambl'aplicació
les
tdcniques
analítiques
de testsbiológics.
Més,si
avancen
intentaven
abanshavíemdestacatque els métodesde les farmacopees
posar-sea un abast general,aplicablea qualsevollaboratoriamb
mitjá,les novesimpureses,
talcoms'or¡enten
en I'actualitat
i en
equipament
sovintaqueslaafirmació.
elfutur,ensconlradiuen
hi podemsiiuartots el problemes
En la líniaesmentada
toxicoldgics
que poden podar-nosels exc¡pients(19) (69) (98). Mottesvegades,
no tenenuna entitatquímicadefinida,sinó que són
aquestessubtáncies
mesclesméso menyscomplexes
d'origensintético natural,i els productes
química.
naturals
sónutilitzats
directament
o desprésd'alguna
lransformació
Per ells mateixos,per interaccions
entreells,o entreells i la substáncia
activa,els excipientspodenproduir-nos
reaccionsindesitjables
de tipus
immunoal.lérgic.
Sónconeguts
elscasosde la vaselina
lilantquepotproduir
al.lérgiaper la presénciad'hidrocarburs
aromát¡cs,del propilenglicol,
responsablede reaccionsal.ldrgiquescutánies i efectes sistémics
d'alteracions
respiratóries
i del metabisulfit
o nervioses,
sodicque afecta
part¡cularment
els asmátics.
Aquestsexemplesi d'altresque podríemcitar,
com ara els conservants,els edulcorantsí els colorants,justifiquen
amplament
la directiva75/318de la CE, quan demanaque tot excipient
utilitzatper primeravegadaa la indústriafarmacéutica
siguicosiderat,a
efeclesd'assaigs
toxicológics,
comun principi
actiu.
Peró no es tracta sols dels efectes,les impuresesque avui cal
tnvestigar
tenennomsconcrets.Ens hi condueixen
els següentspuntsde
reflexió:

to
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.

L'ús generalitzatde polímersha portat a la determinació
de les sevespossibles
corresponents,
concretadels monÓmers
alteracionsi dels productesutilitzatscom a induclorsde
polimerització.

.

sÓnmotiu
d'obtenció
d'unproducte
en la reacciÓ
Elscatalitzadors
Aquestextremincrementa
I'interés
de recercacom a impuresa.
i marcaI'oportunitat
per a conéixerel sistemad'obtenció
de les
DMF(DrugMasterFile).

.

I'etilenL'oxidd'etiléi els seusderivats,com I'etilenclorhidrina,
glicolil'1-4,dioxá,coma residus
d'esterilització
o
de processos
d'unproducte.
de millorade la qualitatmicrobioldgica

.

i
Els solventsresidualsamb possiblesefectesorganoléptics
tambétóxics.

.

La determinació
de plaguicidesen substánciesextretesde
materialsnaturals,com pot ésser la recercade productes
icloratsen la lanolina.
organofosforats

Tresdelspuntsapuntats
un certesplaiament.
demanen
per oxid d'etilé,avuiqüestionada
L'esterilització
desprésd'ésserun
per a millorarla
sistema,generalitzat
en els darrersanys,de trac{ament
qualitatmicrobiológica.
dostipusde
Quans'aplicaaquestprocéss'observen
fenomens
que,segonsel producte,
podenteniruns efectesdesiguals.
La
quimisorció,
que es concretaen reaccions
químiquesentreI'oxidd'etiléi
determinats
grupsluncionals
que s'esterilitzen,
delsproductes
tot produint
unadesnaturalització
de la molécula.
Així.en el midó.la fixacióirreversible
d'óxid d'etilé és de 4 mg per g, amb rupturadels enllaEos1-6 de
I'amilopectina
i formacióde grupsaldehiden posició6; en canvi en la
gelat¡na,
la degradació
afectaelsgrupscaóoxílicsi alstiols.L'altrefendmen
que provocaaquestagentesterilitzant
amb retenció
és el de fisisorció,
d'Óxid
d'etitéen el producte
tractat.Aquestoxidd'etiléretingut
té encarauna
certacapacitatde reaccionar,
que dependráde les condicions
de I'entorn
1B

com són temps,temperaturai pressiói condicionaments
físicsdel producte.
El perilld'aquestacapacitatlliurede reaccióés evident,els ions clor poden
lormar cloro-2-etanol,
que té prop¡etatsmutagéniquesde forta activitatper
ell tot sol o combinatamb ácids orgánicsque lormen esterscloro-etilats.El
poder genotóxicdel cloroesterde l'ácid linoteici de l'ácid gál.lic és 2.500
vegadesmés gran que no el del cloro-etanol.
Aquestsextremshan portata
la situacióactual.La FDA limitat'ús de l'óxidd'etiléper a esterilització
a la
síntesi de producció de materials de partida, als mater¡als de
condicionament
i als productesacabatsen els casos on no hi hagi cap altra
alternalivai sempreque es compleixinels límitsmáximsd'1 pg d'oxidd'etilé
per g de producteide maxim150 pg d'etilenclorhidrina
id'etilenglicol
per g
de producte(37).
un altre punt a considerar,
són els dissolvents
residuals.Hi ha una
preparadaper la societatltalianade CiénciesFarmacéutiques,
classificació
en funció de la seva toxicitatpotencialdistr¡buidaen grups, amb efectes
toxicscreixents,
que és d'interésreproduir.

G R U PI

G R U PI I

G R U PI I I

acelona

c l o r u rd ' e t i l é

metanol

a c e t a td ' e t i l

2-butanona

clorobenzé

ciclohexá

metil-isobutilcetona n-butanol

etanol

tolué

isopropanol

t e t r a h i rdo fu r á

ciclohexanona

isobutanol
acetatde metilcelloSOIVE

formamida
dimetilformamida
piridina
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estat objecte d'estudis cancerogénics,
Els dissolventshan
Forumha establertuns límitsde
Pharmacopeial
i mutágens.
teratogénics,
de relaciódosiefectetumoral.
estudis
en
moltseversfonamentats
toleráncia
ens parlende residusen
Aquestsestudisno ens parlend'excipients,
en els
productes
de tractaments
després
farmacdutics
activesi
subtáncies
perÓcal tenir en compteque els
quals s'han utilitzatels dissolvents,
productes
farmacéuticsen proporcions
excipientses troben en els
en relacióal principiacliu,d'aquíque el seu perillpotencial
considerables
potésserencaraméselevat.

DISSOLVENTS

ó x i dd ' e t i l é
cloroform
Benze
Dioxá
tricloretilé
c l o r u rd e m e t i l d
"
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Valors límits
enpg/g-

'10
50
100
100
100
100

Valors recomanatsper PharmacopeialForum
Valors deduitsd'estudisde relaciódosi-efectetumoral

Valors límits
en pg / g**

10
50
100
150
500
OUU

En consideraraquestesdades, iuga també un paper la via
Americana,
Coma exemplees potcitarque la Farmacopea
d'administració.
934 P
en la XXll ediciótolerasolslins a 100ppmde benzéen el Carbomer
quantitat
pot
per a ús intern;en canvi,quanes tractad'úsextern,aquesta
elevar-sea 5000 ppm. La recercade restesde dissolventsanirá en
presenten
que,com hemapuntat,
un perillpera
d'aquells
sobretot
augment,
perfecció
les
pública.
la
de
técniques
analítiques
Peró
malgrat
ta salut
actuals,ens troben que aquestestécniqueslenen també un alt grau
cal investigar.
Com
i ens cal conéixerabansquin dissolvent
d'especifitat
doncs,un
elsprocessos
d'obtenció.
S'imposa,
hemdit,no sempreconeixem
diálegentreel fabricanti I'usuarii es complicael paperde la Farmacopea
que quanlegisla,ha de fer-hoper a tots el processos,
tascaveritablement
d i fí c i l .

Per últim, un altre exemplen'és el continguten conservanto
El didxidde solreés toleratal midófins a
antioxidant
en algunsexcipients.
80 ppm a la USP XXll i solslins a 50 ppm per la OMS com a additiu
De moment,no hi ha límitsa la Farmacopea
Europea,peróel
alimentári.
del midó.L'ús
dióxidde sofres'usaen quantitats
elevades
en la preparació
generalitzat
farmacéutics,
directament
en els productes
o
d'aquestmater¡al
com a midó modificat,
fa lémer que pugui influiren les toleráncies
del
producte
final.
La recercade totesles impureses
no és fácil,ni a I'hora
esmentades
d'escollirel l¡pusd'impuresa,
ni en el momentde fixar límitsi prendre
decisions.Tampocno ho és per les técniquesi els equipsque són
necessaris.
A vegades,la determinació
ni tan sols és possibleamb
técniquescromatográfiques
de capa lina, de gasos, o líquidad'alta
resolució;fa falta completaraquestsmétodesanalíticsamb detectors
especialso enllaqardiferentspossibilitats.
Un altre camí pot ser l'ús
d'instalacions
més costosescom ara difraccióde raigs X, ressonáncia
magnética
nuclearo espectrefotometria
de control
de masses.El laboratori
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d'una indústriafarmacéut¡ca,no cal esmentard'altres nivells,no pot pas
a
disposarde totes les técniquesi s'imposenels laboratorisespecial¡tzats
gran
que
fenl
servei.
privats,
estan
un
avuiia
o en ámbits
les Universitats

Uns criterisde puresabiológica
modernesdemanentambé un grau de puresa
Les Farmacopees
que consideren
per
productes
Aquestaexigénciano
oficinals.
biológica als
en lesdiferents
tradicional
edicionsni
ha pasestaten cappaísunacondició
edicióanteriorals anyssetanta,quan
Qualsevol
concretes.
en monografies
o dels
s'enfrontaamb la puresabiologicadels productesfarmacéutics
Nomésla Farmacopea
materials
de partida,solsesmentaeltestd'esterilitat.
1965,
la
en
seva XVll edició,ens parla del test
Americanade I'any
en el cas de la gelatina,amb determinació
de recomptede
bacteriológic
microorganismes
viablesi absénciade coliformes.
En aquestcas, com en
oficialsvan anara remolcdels estudisdels
d'altrestemes.les normatives
experts.
En la segonameitatdels anys seixantadavantles conseqüéncies
produitsen diversos¡ndretspercausade l'ús
d'algunsaccidents
terapéutics
microbiológiques,
de medicaments
no estérilsen malescondicions
idesprés
principals
d'avaluar-neel risc, diversos equips de les
indústries
farmacéutiques
van comengarels estudisper tal de conéixerI'abastdel
problema,
la sevaprocedéncia
i els sistemesd'evitar-lo.
Per a centrarde
per
maneraadequadalespossibles
solucions
establir
unes
calia
toleráncies
a cadatipusdelsproductes
farmacéutics
i per a tots els diferents
elements
que intervenenen la seva producció.Acomplerlaquest objectiu,eÍa
necessariestablir métodesque ajudessina avaluar d'una manera
que s'havienfixatabans.El resultatmés reeixit
reproduible
les exigéncies
publicats
de totsaquestsesforgos
sónelsdocuments
coma informeconjunt
pel Comitéde Laboratoris
i ServeisOficialsde Controlde Medicaments
i la
Secció de Farmacéuticsd'lndústriade la Federació lnternacional
Farmacdutica
(F.l.P.)
elsanys1972,1975
i 1979(38)(39)(40).
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Ambtot,es veiaclarque
farmacéutica.
bontros,els de la indústria
una millora
a vegadesamb simplesmesureses podiaaconseguir
en aquestaqualitat.En moltscasos,el diálegentreels
substancial
per la
i la sensibilització
actualgeneralitzada
dos tipusd'indústria
qualitat,que ha elevaten granmanerala r:apacitat
de reacciódels
proveidors
ha
reconduir
famacéutica, ajudata
aquest
de la indústria
problema.

peró era
Aquestsinformeses refereixena les formesfarmacéutiques,
evidentque una de les fonts més importantsde contaminaciópodienésser
els materialsde partida.Estudisde diversosautors,previsa aquestinforme,
ja alligonensobre aquest extrem i posen en evidénciaque I'origendel
productei la seva naturalesasón decisiusa I'horade ésservehiclesd'una
possiblecontaminació.El primerdels informesde la FIP ja deixa entreveure
el problema i la propostade solució a nivell práctic va anar per camins
paral.lelsa I'horade fixar estándardsi de proposarmétodes.

.
Aquestespropostesvinguerenalhoradel camp privat,dels estudisde
grups i, més timidament,com veurem,de les farmacopees.Cal esmentarel
(1970),Grigo(1977),Miklorich(1977)
treballsde Krüger(1973),Wallhauser
preparades
per
I'Associació
de I'AlemanyaFederal de la
les normatives
iels estudisd'un grup de laboratorissuTssos(13)
IndústriaFarmacéutica
(14) (15).Aquestafilosofia,per la seva amplitudiconcreció,és la que a la
llargaha estat més operativai podemdir que ha anat per tres camins.

Estandaritzar
els controls.Des del punt de vista de técnica
microbiologica,
buscartots els tipusde gérmensque
és impossible
podencontaminar
una máteriaprimera.S'ha imposatel recompte
de bacterisviablesi el de fongsseparatsa vegadesentrellevatsi
la identilicació
floridures.
A I'horade personalilzar
s'ha optatpels
gérmensque podem anomenarindicadorscom: Enterobacteris,
Escherichia coli i Salmonel.les.Staphilococcusaureus i
Pseudomonas
empradaha
aeruqinosa.La técnicamicrobiológica
anat pels caminsclássicsi no difereixgairesegonsels diversos
autorsni en lesnormatives
oficials.
Perobtenirunabonaqualitatbiológica
delsmaterials
de partida,cal
prendremesuresal llarg de l'obtenciói manipulació
d'aquests
productes. Aquí es reprodueixen,i fins augmenten,els
inconvenients
citats sobre I'origendels excipientsi la varietat
que els preparen,
no són,ni de
d'indústries
on els nivellsd'higiene

antimicrobiá,
De vegadesno es trobaattrasolul¡óque el traclament
durantel procéso com a operaciófinal. Peró aquí calen noves
consideracions.

Elsmétodesusualsper a determinar
el nombrede microorganismes,
capacitat
solspermetendetectaraquellsque sóncapagosde reproduir-se,
que s'eliminaamb un adequatprocésde tractamentantimicrobiá.
En
pera convertir
aquestobjectiuno és suficient
en útil
algunescircumstáncies,
i enzimsencara
el producte,atés que podenrestartoxinesmicrobianes
actius,a més que sempreés necessari
conéixerel graude contaminació,
qualsevol
pereliminar-la.
microbiologica,
abansd'aplicar
tractament
A mésl'úsde métodes
físicso químicsperconferirel graud'esterilitat
ja I'hemapuntadaen
pot.tenirefectesno desitjables.
Aquestapossibilitat
parlardelsresidusd'oxidd'etilécom a impuresa.
A aquestexemplepodem
grausresiduals
afegir-hil'ús d'ácidsulfurósen la gelatina,on determinats
podenprovocar
canvisde color,o elstractaments
amboxidants,
com ara el
formaldehid
o el peroxidd'hidrogen.L'electeoxidantpot modificarles
substáncies
poden
i la sevaestabilitat.
Materials
tractatsamb formaldehid
endurirles cápsulesde gelatinatot creant problemesde dissoluciói
d'absorció.D'altres,tractatsamb perdxidd'hidrogen,poden ésser poc
efecliusenfrontdelsbacterisesporulats.
L'amplada
del problema
demostra
que el diáleg, fabricant-intermediari-consumidor
és també aquí molt
important.
que
Potserlins i tot aquíés mésdifícil
les "DrugMasterFile"ens
donininformació
d'aquests
extrems.
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han seguitel problema
Les Farmacopees
i es potdir que,a nivellde
lorgacompleta
i la majoriade les metdd¡ques
es
mdtodes,
doneninformació
passa
quan
No
mate¡x
la
microbiologia
clássica.
el
rnouenen el campde
Si revisemla Farmacopea
I'exigéncia
es trasllada a les monografies.
queés la quemésenspertoca,
no dónalímitsde contaminació
en
Europea,
i
la possibilitat
de la sevaexisténcia
les matériesprimeres,
sols assenyala
la sevafixacióa lesfarmacopees
delsdiversosEstats.
trasllada
la Farmacopea
Británica
Ja en aquestterreny,i per citarun exemple,
recullaquestmanamenti sols I'incorpora
en 14 matér¡esprimeres,amb
que en la majoriadelscasosvan a: absénciade E. coli en un
exigéncies
gramien algunscasos,abséncia
de Salmonel.la
sp. en 10g. És dignede
ambpossible
com sónla
sercitatel fet queen dosproductes
conlaminació,
perofa el comentari
microbiológiques,
lactosai el talc no dónaexigéncies
que aquestesexisteixen
Europea.Val la
en algunspaisosde la Comunitat
penatambéd'aturar-nos
que la Farmacopea
en el traclament
dels Estats
que
que
la
d'America,
ha
a
aquest
tema
atds
és
Units
donat
té una revisió
mésregular.
La USP)ü de I'any1980posaexigéncies
microbiológiques
en
primeres
quepassena ésser41 en I'edició
27 matéries
XXIde 1985i46 en
l'últimaedició. Ambtot, comja hanassenyalat
diversosautors(2) (49)no
s'hitrobauna coheréncia
de criteris,ni a I'horade decidirquinesmatéries
primérescal controlarmicrobiologicament,
fixades.
n¡ en les exigéncies
que la conformitat
Caldriaaplicar,tambéaquí,el comentari
de farmacopea
quans'ignora
no cobreixpastoteslespossibilitats,
sobretot
la procedéncia
i
el métoded'obtenció
delproducte.

erenles toxínes
contaminant
Un altrepossible
en els productes
no estérils.
microbianes
o fúngiques,(95) perillque encarapers¡teixperÓminimitzat
no superenel 102,en el
quanels recomptes
en els productes
microbians
L'aplicació
de lesNormesde
casdetsfongs,o el 103en elcasdelsbacteris.
de I'origendels
el coneixement
en la própiaproducció,
CorrectaFabricació
delfabricant,
el coneixement
productes
i, en algunscasos,quanés possible,
ajudena encarrilarsolucionsi a assegurarqualitatsfinals.Amb tot, els
Farmacéutica
la Indústria
criterisde controlque avuiaplicaamb regularitat
perlesfarmacopees.
superenambescreixelsrecomanats

La tendénciaactualen les impuresesmicrobianes
de les matéries
primeres,
no va paspel mateixcamíd'augment
i sofisticació
d'exigdncies
de
que hem apuntatpel que fa a les impureses
químiques.
técniques
En un
principi,s'apuniaren
dos caminsquefinsavuino s'hanimposat.L'unera la
determinació
de virusque no s'havistpráctica,
si pensemen la cudadurada
de vidaquetenenaquestsagentsi la sevadíficilimplantació
i permanéncia
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cAP A UNSPARAuernesDTFERENTS
van pel
Algunesvegades,els criterisde puresaque hemcomentat,
qualitat
generals
producte
de la
d'un
dadescoma índexs
camíde donar-nos
i de purificació,
més que
d'obtenció
delsprocessos
i de la bonaconducció
que l'existéncia
un critd'alertadavantel perillpotencial
de
no pas significar
pot
que,
D'aquí
significar.
encara
concreta
avui,
s'investiguin
l'impuresa
clássiques,
comper exempleI'existéncia
de ferroque pot
moltesimpureses
en moltscasos superats
tenir el seu origenen els reactorsd'obtenció,
Pot considerar-se
lambéun exemplesignificatíu
actualment.
el cas de la
que
quan
glucosa,
s'utilitzacom a excipientde compressiódirectapot
adherir-seals punxonssi té un grau máximpuresaquímica.Una feble
quantitatd'oligosacárids
residualsresol el problema,pero aleshoresel
productepot ésserque no compleixi
algunstestsde la monografia
de les
(32).
farmacopees
L'objectiu
d'aquestsexemplesno és pas per invalidarels criterisde
puresaque sóndeltot necessaris,
sinóper relativitzar-los
en algunscasosi
situar-los
en el seuvalorreal.És bgic que els assaigsde les farmacopees
no permet¡n
semprecontrolartots els aspectesque garanteixen
I'obtenció
acurada d'una forma farmacéutica,la seva estabilitati la seva
biodisponibilitat.
Cal definirprovescomplementáries
a realitzaren els
pera satisferlesnecesitats
excipients
(91).
delgalénicqueelsutilitzará
Aquestsparámetresno han pas estat del tot absentsen les
normatives
oficials,fins i tot, com s'haapuntat,els métodesgenerals,
que
tenentoteslesfarmacopees,
podenésseruna bonaeinaper a avaluar-los,
peróla mateixadiversitat
fa queno es puguinfixarexigéncies.
d'utilització
A
aquestalimitacióes pot afegirla multiplicitat
de formulacions,
la possible
incompatibilitat
i rebuigamb altresexcipients
i, fins i tot, amb la mateixa
substáncia
act¡va.Unacertaespecificació
pot ésser,
de qualitattecnologica
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a efectesde promoció,una estampaideal del producteque no és
que el bon sabergalénicpot
a totesles situacions
d'aplicació
extrapolable
(92)(93).
aconsellar
L'excipient
es trobaen un encreuament
de caminsentrela indústria
per on pasen els técnicsde
farmacéutica
i la indústriad'abastaments
productes,
i
els especialistes
d'aplicació,
els analístes,
elsfarmacocinetistes
els galénics.Un principiactiuno esdevémedicament
fins que no entraen
galénica,
una lormulació
lins que no s'agermanaamb els excipients
adequats per ésser veritablementalló que vol ésser. En aquest
encreuament
entrelesciénciesde la matériai les ciénciesde la vida,és on
y de
aconsegueix
esdevenirun medicament,
carregatde potencialitats
propietats,
quefa possibles
que hi hanposat
les intuicions
i les esperances
ique hi posaranels metgesi els malalts.
els investigadors
que
Un medicament
ha de respondre
a unsmanaments,
a un decáleg
els déusde les ciénciessocialsi técniques
van remodelant
a mesuraque
enspermeten
alshomesdescobrir
elsseussecrets.Modificant
lleugerarnent
la visióde G. Cohen,ell elsanomena
imperatius,
aquestés el decáleg(22).
1.

lmperatiufarmacologic.
El principiactiu ha de tenir una acció
provada.

2.

lmperatiuanalític.Cal que el principiactiupuguiéssercontrolati
analitzati tots els componentsdel medicament,inclosesles
possiblesimpureses,
puguinésseridentilicats
i, en algunscasos,
quantificats.
lmperatiucinétic.La bicdisponibilitat
del medicament
ha d'ésser
coneguda.

3.

4.

lmperatiumédic. Ha d'ésser eficag i respondreals objectius
peralsqualss'hadesevolupat.
terapéutics
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5.

lmperatiu
farmacéutic.
Ha de conseryarles sevescaracteríst¡ques
de qualitat,analítiques,
c¡nétiques
i gaténiques,
al ilargdet període
ques'hafixaten el dossierfarmacéutic.
d'estabilitat

6.

lmperatiutoxicológic.
La toxicologia
de totes les substáncies
que
contéi de les possiblesimpureseso productesde degradacióhan
d'ésserconegudes,
fixadesi controlades.

7^

lmperatiueconómic.Ha d'ésserfabricata un cost que no sigui
ja que es comercialitzará
prohibitiu,
en un entorncompetit¡u
tutelat
perlesautoritats
de cadapaís.

8.

lmperatiu
industrial.
El desenvolupament
fet a escalapilotha d'ésser
realitzable
a escalaindustrial.

9.

lmperatiu internacional.S'ha d,adaptar a
reglamentáries
de divesospaisos.

fixarI'estab¡l¡tat
biofarmacéutiques
¡ les prop¡etats
del medicamentl¡ calen
uns parámelres
nous:Aquestsparámetrestecnoldgicsque fins aqui hem
justificat
(21)(65).

les exigéncies

1 0 lmperatiude márqueting.
Ha de respondre
a unes necessitats
ia
unesesperances,
lantdelsmetgesprescriptors
comdelsmalalts.
El galénicha de personalitzar
tots aquestsmanaments
quanrep un
principiactiudelsinvestigadors,
finsi tot ha d'intervenir
en el momentde la
selecciói de I'elecció.
Pensemque els assaigsper determinar
la formade
dosificació
farmacéutica
comencen
en I'espaide desenvolupament
preclínic,
abansque les provesclíniques
en fase.l, per aixd,ha de dialogarambels
analistes,cinetístes,toxicdlegsi clínics,s'escoltael marquetingi els
responsables
de compresi, ambtotala informació,
decideixels components
de la fórmula(64)(79).
No ens ha d'estranyar
que el galénices preguntisempresobrela
qualitatd'utilització
delsexcipients,
quanaquestaqualitatno coincideix
amb
el seugraude puresaquímica.per a definiraquestaqualitatque l,ajudará
a
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D'unafuncióprácticaa un paperfonamental.
El concepted'excipient
ha evolucionat
durantels últimsanys (67).
galénicaamb uns estadis
Aquestfil evolutiumarcaun camíde superació
que no són excloents,
peróque apuntena la multiplicitat
i a la
d'aplicacions
variadaimportáncia
Podem,doncs,considerar-los
materials.
d'aquests
com:
Un suportinertde I'administració
del principiactiu.
Un agenttecnológicindispensable
en la produccióinduslrial.
Una substáncia amb vida dins del medicament,capag de
modular l'activitat
terapéutica.
.

Com a vehicledel principiactiu,participantplenamentde la seva
activitat.

Els excipientsens permeten avui conjugar totes les possibilitats
d'accióde les moléculesterapéutiques.
Per a cada tipus de forma famacéutica cal considerar les
característiques
tecnológiquesi biolarmacéutiques
dels excipients,fins al
punt que la formulaciós'ha definitcom l'artde selecciona(,per a un principi
actiu concret,en funció de la forma galénica,la via d'administraciói les
operacionsfarmacéutiquesque ens porten a convertiraquest principien
medicament.Els excioientsserandiferents:

quan la forma farmaEn lormes d'alliberament
immediates,
céutica desapareixen pocs minuts després de la seva
administració.
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.

quan la formafarmacdutica
En formesd'alliberament
controlat,
conseryala sevaintegritat
a llargde parto de tot el seutránsit
peltracjecte
gastro-intestinal.

.

quan la formafarmacéutica
Formesultradispersades,
travessa
lesmucoses.

En el primerd'aqueststres casos,els caminsa seguirpel principi
actiu i pels excipientsa I'interiorde I'organisme
El
són independents.
mútues entre ells i la via
coneixementde les possiblesinteraccions
pera seleccionar
la formafarmacéutica.
d'administració
sónsuficients
Pera
poc
I'elecció dels excipientscompten
les seves característiques
biofarmacéutiques.
En el segoncas,el comportament
de l'excipient
dinsel tractegastrointestinal
el comportament
determina
del principiactiu,almenyspel que la
referéncia
L'elecció
a la sevaabsorció.
delsexcipients
és aquífonamental,
lessevescaracterístiques
biolarmacéutiques
la condicionen.
En el tercercas, I'esdevenidor
dels excipients
dins de I'organisme
principi
determina
el futurdel
actiu.No solspel que fa referéncia
a la seva
absorció,
sinótambéa la sevadistribució.
Aquís'incrementen
lescondicions
per a l'excip¡ent
queconstitueixen
biofarmacéutiques
necessaries
la mateixa
essencia
farmacéutic.
delproducte
S'endevinaamb facilitatque aquestaqual¡tatde dissenyper als
excipients
modernsno pot encasellar-se
en uns parámetres
redullsa la
identificació
i a la seva puresaquímica.Cal un nova dimensióque ens
ajudaráa definiri controlar
lesaptituds
(73)(105).
d'aplicació
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preparar
De tempsimmemorial,
el medicament
s'hasituatentrel'arti
la cidncia.Quan la culturagregava voler deixarplasmadauna imatge
perfeclade la bellesa,va recórrera I'artde I'escultura.
Era més apteque
qualsevolaltratécnica,per a expressaraquestideal.La clau d'aquesta
justes,ambun profundsentit
de mesures
bellesarauen un conjuntelaborat
proporcions
quees
i harmonia
de formes.Un dominide I'espai
de I'equilibri,
de I'obra.
creaa l'entorn
pot semblarforade lloc,peról'excipient
La comparanqa
modern,en
justa,ha cercattambéaquestaterceradimensió.
buscarla sevaaplicació
prou
química,de la puresai del
ha
No n'hi
amb I'evidéncia
de I'estructura
quantitatiu,
faltaconeixer
elvolum,la densitat
aparent,
la dimensió
contingut
granulométric,
partícules
i el repartiment
la formai !a texluradels
de les
la supelíciede les partícules,
el possiblepolimoñisme,
l'estat
cristalls,
que ens portarana la recercai
Parámetres
d'hidratació
de la substáncía.
i les adequades
certesade l'harmonia
de les formes.El sentitde l'equilibri
proporcions
la fórmula(54).
enselsdonaráel galénicquanvagiperfilant

La fixació de les catacterístiquestecnoldgiquesen un producte
concret,en funció d'una aplicacióprecisaen una formulaciód'especialitat
farmacéuticaés d'una forta complexitat.És interessantque en els diversos
paisos es desenvolupinmetodologiesharmonitzades
per a avaluaraquests
que
criteristécnics.L'ús d'aplicacióinternacional
avui es fa dels excipients
ho demana.Aquestanecessitatd'emprarun llenguatgeadmés per tothom,
és la que fará fácil una entesaenlre el fabricantde I'excipienti la indústria
farmacéutica.
Les implicacionslécniques de I'excipienten la fórmula final són
quan considerempropietatscom la solubilitat,les constants
inqüestionables
d'ionització, el coeficient de partició, la dissolucíó,, l'estabilitat,
I'higroscopicital
o el polimorfisme.El mateixens passa amb característiques
que incideixensobreaquestespropietats,com la grandáriade les partícules,
la humectáncia,la penetrabilitatals líquids, la compatibilitatde tots els
la fluidesai la compressibilitat.
components,
Faremalgunesconsideracions
puntualssobrealgunsd'ellsi la sevasignificació
(55).

Aquesttrets,que marquenels materials
de partida,que avui usem
perfer el medicament,
no són pasfácilsde fixar.És més,variaransegons
cada producte,caldráuna caracterització
lísicadels excipients
en funció
dels imperatius
tecnologics
i dels objectiusbiofarmacéutics
buscats.Les
provesque caldráfer per arribara una avaluaciói a un conlrolde tots
aquetsfactors,des del puntde vistade controlde qualitat,dependran
de
que
l'ús específicde cada excipient.Els tests de rutina
ens donaran
peróa més,hemd'aconseguir
que
informació
no podenéssercomplicats,
provesque,si és possible,
siguinfiablesi selectius.
Seráinteressant
escollir
globalitzin
la influéncia
factors.En cadacas,caldráestabliruns
de diversos
límitsd'acceptabilitat.
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Les partículescristal.lines
Com hem anat suggerint en els apartats precedents,les
determinen
elsseuscomportaments
físiquesdelsexcipients
característiques
tecnoldgics.En alguns casos, fins i tot serveixenper a corregirles
que en aquestsentittenenels principisactius.Entreaquestes
deficiéncies
físiquestrobem, amb una importánciadestacada,la
característiques
la superlíciei la talla dels seus cristalls.Els fenÓmensde
naturalesa,
que augmenta
van lligatsa I'airetotalde la intedasesÓlid-líquid,
dissolució
I'aptituda la
L'escolament,
quandisminueix
el diámetrede les partícules.
es veuraninfluidesper la faq i la superficie
i la comprimibilitat
compressió
és un altredels
aigua,de mullar-se,
dels cristalls.La capacitatd'acceptar
que podemrelacionar
delcristalli, per últim,la
ambla naturalesa
fendmens
jugará
paper
decisiua I'horad'aconseguir
un
reparticiógranulométrica
I'homogenerlat
d'unamescla(63).
La cristal.lització
és un fenomencomplexquepodemconduira través
etapes.
de diverses
per refredament
o per
Obtenciód'una soluciósobresaturada
evaporació.
.

que podemaddicionar
per partícules
provocada
La germinació
queobtindrem.
quecondicionaran
I'eslrutura
delscristalls

.

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

La transcendénciad'aquestfenomen es pot veure amb un exemple
concret.La lactosaamb una moléculad'aiguaque respona les exigéncies
d'una mateixa monografiade la farmacopea,pot tenir comportaments
diferents.
tecnológics

múltiple,
tindráuna excel.lent
Una lactosaamb gra gros,d'aplicació
i, en canvi,tindráuna mala
i per a I'estabilitat
aptitudper a I'escolament
per
la
aptitud a compressió.
Una lactosa mdlta, d'ús en granulacióhumida,tindrá un mal
perós'haurámilloratla sevacompressibilitat.
El repart¡ment
escolament
de
granulometria
la seva
tindrá incidénciaconsiderable
en la duresadels
comprimits.
Amb una lactosatamisada,podem seleccionarel repartiment
granulométric
i, tot millorant
les sevesaptitudsper a l'escolament
i per a la
granulació
compressió,
obtindrem
un bonús en
humida.
preparada
Finalment,
per a
ambunalactosaatomitzada
especialment
compressió
directa,es podenaconseguir
unesexcel.lents
característiques
d'escolament
i de compressibilitat,
de la sevaestabilitat.
en detriment
Aquetscomportaments
físicsde les
es podenexplicarpelscarácters
partícules,
comsón:
El graude cristal.lització
assolit.Es podenproduirpertorbacions
en
la xarxa cristal.linaper dipdsit de partículesamorfes. La
conseqüéncia
seráun graud'inestabilitat
deguta unaenergialliure.
Aquestaenergiamillorará
pera la compressió.
I'aptitud
delproducte

Per completarl'operació,
els cristallsobtingutsels podremseparar
a unatalladesitjada.
segonsla talladelcristallo elspodremmolturar

JO
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La inclusió de determinadesimpuresesen el procés de
impuresesque poden
com ara el propidissolvent,
cristal.lizació,
que
introduim,poden
voluntáriament
o impureses
acompanyar-lo
produirdiferénciesnotablesen un mateix producte.Aquesta
possibilitat,
especial
d'interés
en diversoscamps,té unasígnilícació
ja que el grau de
polimérics,
d'excipients
a I'horade I'obtenció
polimerització
definirálessevesaptituds.
La forma exteriordel cristall,les fácies,totes les cares d'una
partículacristal.linano són pas idéntiques.L'adaptacióde la
potdonarlloca enllagos
fortso febles
cristal.lí
molecula
a I'entramat
i definircareshidrófilesi careshidrófobes.
El creixement
de les
caresdelscristallsés funcióde la forgarelativade les interaccions
mol.lécula/
i molécula/cristall.
D'aquí,que un canvide
dissolvent,
pot mod¡licar
dissolvent
o un canvide condicions
de cristal.lització
les fácies.De fet, estemacostumats
a veureun mateixproducte
Lesfáciescondicionaran
ambtexturestotalment
diferents.
en gran
partpropietatsmoltvariadescom I'admissió
d'altressubsláncies
en
i la humectabilitat.
unamescla,I'escolament,

podenproduírse
en
i attresqualitats.
Canvisen la superfície
la compressió
producte,
rentats
cristalls,
o
dels
un
com
els
ultims
del
d'acabat
fases
les
secatráp¡d(103).
aquí, si el forgar aquestsacabatspot ésser
No especifiquem,
perjudicial
per
al producte;no hi ha dubteperÓquetotsaquets
o
beneficiós
més quanes combinenentreells í
factorspodentenir moltacomplexitat,
qualitat
final.Els productors
d'unceñ
la
d'excipients
tecnologica
defineixen
juguenamb aquestsconceptesi garanteixen
la reproductivitat
prestigi,
de
les variantsdels productesque ofereixen.Pero el galénicsemprepot
nouscaminsi cercarnoustipusd'excipients
i novesaplicacions
endevinar
que s'adaptin
a la sevaIntuiciói doninsatisfacció
als objectiusdel seu art
famacéutic.

granulométric
La tallade les partículesi el repartiment
influiransobre
les propietatsmecániques
l'excipient.
Aquest
de
factorés tractatper les
farmacopees
pero mancaencara
amb els seusmétodesde granulometria
una harrnonització
de terminologia
i de llenguatge.
Cal advertirtambédel
problemade les aglomeracions
de partículesque en algunsproductes
poden fer variar el seu comportament
teoric. La determinació
de la
pot donar-nos
que ens ajudin
supedície
específica
dadescomplementáries
(42lr(46)(64)(97)(99).
a fer prediccions
delseucomponament
L'estatde la superfície
ha de tenirtambéuna gran
de les partícules,
queno seráel mateixunasupedicie
trancendéncia;ja
s'endevina
llisao una
de rugosa,un cristallpetitsencer,o un tros de cristalldel mate¡xvolum
procedent
d'unamolturació.
Se'npodenressentir
la solubilitat,
l'escolament,

3B
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El polimorfisme

Malgratque és tambéun fenomende cristal.lització,
i que d'alguna
ja
manerareflecteix
característiques apuntadesen el capítolanterior,el
polimorfisme
demanaun tractamenta part. En el decursd'un procés
les molécules,
d'obtenció
de cristalls,
en funcióde la sevafórmulaen I'espai
i de la posiciórelativadels diversosgrupsactius,podenassociar-se
en
diversesorganitzacions
més o menysestables,resultatde I'equilibri
entre
les diversesforcesd'atracció
i de rebuig.El fenomenpot ésserinduilamb
factors externs,com ara el dissolventde cristal.lització,
el grau de
sobresaturació,
la velocitatd'evaporació
o la temperatura.
Com a resultat,
tenimproductes
ambcomporlaments
diferentsen I'estatsólid,en canviles
sevespropietats
en l'estatlíquido de gas sóniguals.No es tractapas aquí
d'endinsar-nos
en la teoriadel lenomenni en diferenciacions
enlreel que
polimoñisme
i pseudopolimodisme,
s'anomena
lesdiverses
sinóde destacar
possibilitats
de treballi d'ús que ens donenles formespolimorlesi els
sistemesque tenimavuiper a detectar-les
a nivellanalític,amb els quals
podremdonarinlormació
al galénicper tal que puguifonamentar
les seves
(41)(46)(47).
investigacions
Unsexemples
concrets
de polimorfisme
d'excipients
seranil.lustratius
en aquestpunt.
L'estearat
pot
de magnesi,un producleclássic,d'ús generalitzat,
presenlarformes comercialsamb una variabilitatgran i amb
propietatslubricantsdiverses.Aquestesqualitatses deuen a
estadisvariatsde mono-di-o
trihidrato a fasesintermedies,
a altres
factorsquees combinen
proporcions
ambvariades
d'ácidsesteár¡c
i
palmítici a I'adopció
de diversos
sistemes
cristal.lins.
La complexitat
pel
del problema
veu
que
per
es
ampliada fet
s'usin a obtenirel
producte
diversossistemes
d'obtenció,
comla reaccióen solucióde
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i ácidesteáric
o a la reaccióa l'estatsdlid,de I'dxid,
clorurmagnésic
Técniques
I'hidróxid
o el carbonatde magnesiamb l'ácidesteáric.
X,
I'análisi
raigs
lR,
la
de
l'espectre
difracció
analítiquescom
nuclear,
magnética
ensdonen
la ressonáncia
diferencialo
entálpica
veiem,no
formes.
les
Com
la
de
diverses
informació
sobre selecció
que estiguina I'abastde laboratoris
semprees tractade técniques
general,
es tractared'estudisque podem
dotats.En
mitjanament
i, unavegadatipificat
realilzar
a nivellde fasesde desenvolupament
el producte,donar confiangaa un fabricantsolventper que
garanteixi
Aquestaafirmaciópodem
la qualitatde suministrament.
(9)(45)(68).
a d'altresexemples
extrapolar-la
.

El sorbitol i el mannitolpresentendiversesformes que es
i diversa
ambdiversesaptitudsper a la compressió
correspondran
sensibilitata la hidratació.Cada forma podrá adaptar-sea
necessitats
concretes.

.

De la lactosa,trobemels isdmerso i p. Podemten¡ra I'abastla
formacrmonohidratada,
lesduesformescristal.lines
anhidresi una
forma amorfa. Les prop¡etatsgaléniquesde cada tipus són
podenanarmillorper a la
Leslomescristal.lines
anhidres
diferents.
per als processosde
compressiódirectai les nrcnohidratades
per liofilització
pot arribara
granulació.
La formaamola obtinguda
fins a deu vegadesmés que
la duresad'uncomprimit
augmeniar
leslormescristal.lines.

greixosapresenten
de
Elsproductes
de naturalesa
sovintproblemes
polimorfisme
que podenafectarel seu estatiniciali el seu envelliment.
El
fenomenafectad'unamanerasingularels estersde la glicerina,
cadascun
dels quals pot tenir tres o quatre formes amb cristallshexagonals
per envelliment
les
No s'escapen
al polimorfisme
ortorómbics
o triclínics.
massesper supositoris.
El fenomenés conegutde temps,per les seves
(12)(27).
en la fusiói la biodisponibilitat
consequéncies
ambrepercussions
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L 'E XC I P I E N T
I L A B IOD IS P ON IB IL ITAT

Finsaquíhemdestacat,no d'unamaneraexclusiva,
característiques
que com a constituents
delsexcipients
d'unafórmulamilloraven
les seves
qualitats
Algunesde les característiques
tecnológiques.
apuntades,
com el
polimorfisme,
la midade les padícules,
la morfologia
delscristallsi fins les
podenanar més enllá.Tot principiactiuque formapart d'un
impureses,
per tal que pugui éssereficaE,cal que s'absorbeixi,
medicament,
i, per
absorbir-se,
cal que s'hagidissoltd'algunamanera.Quanvolemassolira
diversos nivells, aquest objectiu, entren en joc les
qualitats
dels excipients,les quals augmenteno regulenla
biofarmacéutiques
biodisponibilitat
delprincipiactiutot afavorint
el seupasperles membranes
biológiques.
D'entradas'ens dibuixendos grans grups d'aquestst¡pus de
productes:
que incideixen
Elsexcipients
en l'alliberament
del productei els
queafavoreixen
el seupasperlesparetscel.lulars.
Entreels primershitrobemel quepodemanomenar
solucions
sólides
i la lormacióde complexos.
Les formacions
sólidessón mesclesde solids
que formenuna dispersiómolecular
que en el seu si té el principiactiu.
Aquestaassociaciópot aconseguir-se
per fusió dels components
o per
dissolució,
amb I'ajudad'un solventi posteriorevaporació.
Dinsd'aquests
productes
prácticspodemassenyalar:
ambexemples
L'ácidcítrici l'ácidsuccínicque podenaugmentarla cinéticadels
principisact¡us,per bé que moltesvegadesdonencompostos
inestables
i
induixendegradacions.
El mannitoli el sobitol augmenten
la cinéticade
dissolució
de la prednisolona,
globularscom el pentaeritriol
compostos
i
I'acetat
gráciesa llursestructures
de pentaeritriol,
amorfesi a llursprop¡etats
plástiques
podenfacilitarla incorporació
de productes
actius.Elsagentsde
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podendisminuirla tensió
molecular,
que permetenuna dispersió
superfície
40 (mésconegutper Myrg52) i
interfacial.
Aquestés el casdel polioxietilén
de
la
formació
polietilenglicols,
lligada
a
d'unentornhidrÓfil,
amb acció
els
de solucionssÓlides,de complexoso formes
mescleseutéct¡ques,
dels PEG augmentaquanla seva
La cinéticade dissolució
metaestables.
massa moleculardisminueix,peró es pot veure disminuidaper la
pera cadaprincipiactiui pera
Trobaríem,
incorporació
d'altressusbtáncies.
de PEG, una composicióoptimaque fará
cada grau de polimerització
possible
La polivinilpirrolidona,
augmentar
o ralentirla cinéticade dissolució.
permetla formacióde solucions
gráciesa la sevamassamolecular,
solides
de la PVP
entrela massamolecular
Jugatambéaquíla interacció
d'inserció.
i I'estructura
del principiacitu,des d'una dispersiómolecularque ens
la cinéticade disoluciófins a un augmentde la massade la
augmentará
globalquepotfer disminuir
PVPi de la viscositat
la mateixacinética.
El mecanisme
d'accióde les dispersions
solidesque ensportaa una
nrillorade I'absorció,
es pot explicarper tot un seguitde detallscom són:
peral transport,
reducció
de la midade lespartícules,
un efectesolubilitzant
disminucióde la tensió interfacial,aparicióde formes metaestables,
abséncia d'agregacionsi d'aglomeracions,
disminucióde I'energia
d'activació
i formacióde complexos.
Amb altres excipientspodem millorarel pas a través de les
membranesbioldgiques.
Són els agentsde superfícieno iónics,molt
queens
utilitzats
i interaccions
en lesformesrectals,ambresultats
variades,
permeten
dominarel resultat
de I'acciómédica.Entreaquestsagents,tenim
20,
els estersde sorbitanpolyoxietilats,
els més usatssón els polisorbats
40, 60 i 80. La seva presénciaaugmentageneralment
I'alliberament
del
principiactiu.Canvisen el pH i la solubilització
podenfer I'efecte
micel.lar
contrarien algunsproductes.
Amb agentsde superfÍcie
aniónics,com el
dioctilsulfosuccinat
de sodio el laurilsulfonat
sddic,tambées potaugmentar
I'alliberament.
En general,els agents de superf
icie, per I'efectede
humectabilitat,
disminució
de la tensióinterfacial,
solubilització
delslípidsde
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la permeabilitat
de les
iformacióde parellsd'ions,augmenten
la membrana
(3).
solubilitzades
hidrdfiles
ifacilitenel pasde lessubstáncies
membranes
no esteroÍdics,
els antiinflamatoris
d'absorció,
Són tambéprornotors
els agents
i el diclofenac,
la fenilbutazona
sobretotels derlvatssalicilats,
derivats
sÓdic,
els
el
tetracetat
I'etilendiamina,
quelantsdel calci, com
Senseoblidarels derivatsN-acildel col.lagen,els
foslatatsde I'enamina,
ácidsaminatsi els glicéridsde cadenamitjana.Un exempleinsÓlitper les
i per les rutes que ens obre, és el cas de les
seves poss¡bil¡tats
tenen la capacitatde poderinclourea
Aquestsproductes
ciclodextrines.
l'interiorde la seva cavitatun cen nombrede moléculesamb propietats
molecularpot millorarla
Aquestaveritableencapsulació
terapéutiques.
en
actius,en especialdelsque són insolubles
delsprincipis
biodisponibilitat
es pot consideraruna substáncia
aigua,fins al punt que I'associació
nova.És un indiciclar de lins on podemarribaramb els
completament
(6)(31)(46)(94)(96).
coma einaterapéutica
excipients

M AT R IU S
T ON T R OLATLES
.
SISTEM ESD 'ALLIBER AM ENC
I ELS POLíMERS.

Amb l'ajudadels excipients,el dominidel principiactiu pel galénicva
.molt més enllá de la sola addicióde substánciesa la fórmula,arribafins a
ler-li una estructuraadientper a aconseguirl'accióque es vol (82). D'aquí,
que aquestdominis'hagiconcretaten la regulacióde tres parámeires;1)el
temps que ha d'actuarla dosi terapéutica,2) la seva acció, cal eliminar
fins i tot coordinantl'alliberament
de la dosi a
sobredosisi dosis insuficients,
la respostaclínicanecessaria(60),3) i el lloc,on el medicamentha d'actuar,
dirigintla dosi a un órgan,uns teixitso unes cél.lulesconcretes.És el que
en anomenen"DrugTargeting"(48) (80) (84) (90).Són les
els anglosaxons
rutesque segueixenels productesd'avui i del futur. A aquestsobjectiusja
ens hi podem acostarpels camins apuntats.Pero, si donem un pas més,
arribemalsdispositius
conlrolat(30)(70)(51)(109).
d'alliberament
La terminologiai les classificacronsd'aquests sistemes és, de
preferimfer-ho
vegades,confusa.En parlaraquí del paper dels exc¡p¡ents,
tot considerantla naturalesaquímicad'aquestsuporta la subslánciaactiva.
El termede "matriu",empratcom a sinonimde suport,o d'estructura,
respon
a un contingutampli de terminologiai, sovint, es assoc¡ata una xarxa
polimérica,
menlres'oblidaque un lipid,if ins un mineral,tambés'adaptena
aquestafunció, més si definim un sistemade matriu com una dispersió
uniformed'un principiactiu en un excipient.En general,aquestconcepte,el
de matriu,s'oposaal de medicamentreservorio sistemesamb membranes,
on el principiactiu s'envoltad'una membranao d'una barreradesproveida
de medicament
(16)(59).
i restaaixílinsque comengal'alliberament
En un intent de desenredaraquest aiguabarreigde conceptes,que
tots s'orientena precisarmillor el temps d'acciódel medicamenti el lloc
d'acció,podem dir que hi ha tres granstipus de sistemesde matriu,segons
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el s¿u comportament
en la cessiódel producteactiu:1) Las matrius¡nerts
(89), que no s'alterenper un contacteperllongaten medi líquid i on,
per dissoluciódel principiact¡u,pot
l'augmentprogressiu
de I'eliminació
porosa,malgratque sigui,d'entrada,
arribara engendraruna estructura
rígida.La xarxamatriuse'nsdeformará
si al finalhi apliquemuna lleugera
pressió.2) Les matriuslipídiques,
que tindranun comportament
dilerent
químicadelsconstituents
segonsla naturalesa
i del procésd'alliberament.
Si sols intervéla porositat,
els canvisde formao de volumseranpetits;si
predomina
perl'accióenzimática
I'erosió
de les lipaseso perdissolució
lenta
i progresiva,
el volumdisminuirá.
Una reflexiósemblantfaríemdavantels
polímersbiodegradables.
3) Per últim,les matriushidrofilesque, sense
disgregar-se,
s'inflensegonsla naruralesai el grau de reticulaciódel
producte
(1).
Perunaaltrabandatenimelspolímers
(29){77)(104),que,comhem
dit, són el substratmés utilitzatper a controlarl'alliberament
de formes
galéniques,
ambun ventalld'aplicacions
(85)que uttrapassa
el conceptede
matriuque fins ara hem considerat
i que s'endinsa
en qualsevoltipusde
sistemamodernde cedir el principiactiu.En un intentde classificació,
podemdividir-los
en:
Polímers
no biodegradables
- hidrófils
. ambinflament
continuat
. ambinflament
limitat
- hidrofobs
Polímers
biodegradables
- hidrofils
- hidrófobs
Els conceptes
de biodegradació,
hidrofília
i capacitatd'¡nflament
no
són pas absoluts.
La biodegradació,
per exemple,
cal mirar-laen un espai
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de temps compatibleamb I'efecteterapéutici pot dependrede la via
ja que
unasingularimportáncia
assoleix
La nociód'hidrofília
d'administració.
que té el polímer
depénen granmanerade la capacitat
la biocompat¡bilitat
que té l'aiguad'infiltrar-se
dins del
de mullar-sei el grau de possibilitat
pr¡ncipi
(43)
del
actiu
d'alliberament
el mecanisme
substratpot determinar
(44)
hidrofils,en trobem d'rÍs
Entre els polímersno biodegradables
productes
tradicionali origen natural,també hi ha derivatscel.lulÓsics,
polivinilpirrolidona,
poliacrílic,
la
obtingutsper síntesi com ara l'ácid
i el Poli(metacrilat
d'hidroxietilé).
de vinil),el polietilenglicol
Poli(alcohol
a travésdels polímerslinialsés relativament
dels productes
L'alliberament
per a limitaro ralentiraquesta
concretes
rápidi cal recórrera estratégies
físicadel polímer,substituint
algunsgrups
una reliculació
accióaconseguint
amb monÓmersde
hidrofilsper grups hidrófobso co-polimeritzant
(7)(11).
naturalesa
diferent
hiodrofobshan trobat ús en els
Els polímersno biodegradables
sistemesosmoticsde membranatipus OROSo en sistemesreservorio
(58).Tambéhanutililzatcom
matricials
localo transdérmica
d'administració
per a sistemesd'administració
a excipients
de principisactiusd'elevatpes
polisacárids
polipéptids
(34).
rnolecular
o
comara
Algunsd'aquestspolímerstambésón clássicsen el seu ús com a
excipienten formesfarmacéutiques
obtingudesper compressió.Citem
I'etilcel.lulosa,
i
i la poliamida.
En formesd'administració
els polimetacrilats
d'alliberament
secundari,
comés complexes
s'usenl'acetatde cel.lulosa
polímers
i polidimelilsiloxans.
L'addició
de
d'etiléi acetatde vinil,poliuretans
quantitats
pot
lloc
facilitar,
en
variables
hidrosolubles donar
a
de compostos
graus,la cessiódelprincipiactiu.
diversos
hidrófils
tenenel seuorigenen productes
Elspolímers
biodegradables
quevenende diverses
viesmetabóliques:
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1).

De la glucdlisi,amb polímerso co-polímersde l'ácid poliláctic,
propilcapro
lactonai polihidroxibutirat.
l'ácidpoliglicdlic,

2).

Dels aminoácids,polímers sintetitzatsa partir d'amino ácids
naturals.

3).

Acidscom
Delcicle de Krebs,poliestersdels ácids policarboxílics.
amb p monoglicérids.
elcítric,I'esteárici el málic,esterificats

d'aquestanaturalesa
han estatutilitzats
en I'obtenció
de
Productes
(61)(62).
vecloritzades
nanopartícules
hidrofóbs,
Entreels polímersbiodegradables
els de més interéssón
i elspoliortoesters
sovintutilitzats
en l'obtenció
d'estructures
elspolianhidres
ques'inflen
(76)(106).
pas el graud'alliberament
La naturalesa
d'unpolímerno pressuposa
que tindráel principiactiu;amb tot, en líniesgeneralspodemestabliruna
i la naluralessa
entreels mecanismes
dels
correspondéncia
d'alliberament
polímers.
L'esplaide tots aquestsmecanismes
té un abastgran.A més dels
sistemesja esmentats
al llargde la classificació
de matriusi de polímers,
podemampliaramb nomsconcretsd'exemples
que tot
de medicaments
perseguint
un objectiud'efecteretardo d'efectediana,avui són ja una
(87),microcápsules
(B),nanoparlícules
(61) (62),
realitatcom: microsferes
liposomes(5) (48), macromolécules
globularsi droguesi prodrogues
macromoleculars.
i
En totsh¡trobemels caminsde futurcap a la innovació
la
a creacióde noveslormeslarmacéutiques
i distribució
amballiberament
(24)(34)(43)(46).
modulars

Polímers
biodegrad.

Polímers
no biodegrad.
Mecanisme

I
h i d r ó fi .

hidrdfo.

h i d r ó fi .

hidrdfo.

Sistemescontrolatsper la difu s i ó
a . s i s t e m e sr e s e r v o r i
b . s i s i e m e sm a t r i c i a l s

+
+

+

+

+

+

S i s t e m e sc o n t r o l a t qs u í m i c a menl
a . A m b e r o s i óh o m o g é n i a
b . A m b e r o s i óh e t e r o g é n i a

f

+

S i s t e m e sa c t i v a t sp e r d i s s o l vent
a . s i s t e m e sc o n t r o l a t ps e r l a
p r e s s i óo s m d t i c a
b . s i s t e m e sc o n l r o l a t o
s er
l i n fl a m e n t

S i s t e m e sc o n t r o l a t m
s agnéticamenl

+

+

+
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ENTRE LA TRADICIó I LA MODERNITAT

i de l'estudide la
han nascutde I'observació
L'arti el coneixement
natura.Aquestesparaules,de I'antigasaviesa,són el compendid'una
históriaque es repeteixen moltesde les activitatshumanesi que avui
de Ciceró
encarapodem donar per válides.Les trobarema i'OratÓria
polímers
parlat
hem
de
matrius
inerts
ide
on
55.183.El capítolanterior,
podriafer pensarque I'element
naturalha reculata l'horad'ésser
sintétics,
majoritaridel medicament
d'avui.Perd el progréscontinua
protagonista
delsfenomens
naturalsi no hi ha millorlaboratori
de I'observació
servint-se
vius.Ens ho confirmala
de síntesique la mateixanaturai els organismes
exicipients
i ho avalenels mateixos
realitatque s'obreamb la biotecnologia
Els components
que avui usem a la indústriafarmacéutica.
naturalsi la
podria
a primera
farmacéutica
no
estan
tan
apartats,
com
semblar
tradició
vista,de la realitat
del medicament
actual.
En un estudi recent sobre excipientsutilitzatsen la indústria
(26) es detallenvint excipients
farmacéutica
amb fórmulade glúcidsque
que arribena ten¡rgairebéduesdonenlloca setantacincnomscomercials
físiqueso químiquesde la
centescinquantavariants.Són modificacions
per
moléculad'origen a donar-l'hi
un ús diferenti una aplicacióconcreta.
lntervenen
variantsla solubilitat,
la cristal.lització,
en la definició
d'aquestes
granulometria,
la
lescadeneslinialso ramificades,
la capacilat
de gelificació,
la
l'extrusió,la reticulació,el grau de polimerització
i despolimerització,
viscositat
id'altresparámetres
(43)(47)(4f!).
d'aplicació
En tots aquestsvint productesressenyals,h¡ trobem un origen
natural:Els alginatsi el carragenprovenen
de diversesespéciesd'algues,
bruneso roges.Elsmidonsi les sevestransformacions
tenenel seuorigen
que avui els donen les
en gransde cereals,amb la riquesaproductiva
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que podem
poster¡ors
llavorsd'espécieshíbridesi les transformacions
per
via
¡
enzimática.La cel.lulosa tots els seus der¡vats
aconseguir
s'obtenen
a part¡rde libresvegetals.Elssucrespodenvenirdel midó,de la
canyao de tubercles,i en un cas diferent,la lactosa,la trobemcom a
(83)(108).De tot el conjuntde productes
láctiques
subproducte
d'indústries
d'origennaluralque avui s'usenen famáciavoldriaaturar-meper la seva
i per la seva importáncia
diversitat
actual,en tres productesdiferents.El
que ha fet la técnicaper
midó,la cel.lulosa
i la sílice.Lestransformacions
aconseguir
unagranvarietatd'aplicacions
sónunaveritable
meravella.
El midóés un delsexcipients
mésutilitzats
en Farmácia
i constitueix
un delsmodelsen elsqualsensés fácilde detallardiferéncies
i de descriure
que s'adaptaran
modificacions
a diversosusosi funcions,des de les més
senzilles
(53).El midóés tambéun exempleclássic
a les més complexes
d'aquellsproductesdels quals les normativesoficialssols conlemplen
aspectes
de puresa.Així,en el "National
Formulary",
totsels tipusde midó,
siguiquin sigui el seu origen,s'inclouenen la mateixanrcnografia
i la
Farmacopea
Britán¡ca,
si bé detallaen apartats
dilerentsels midonsde btat,
rnoresc,arros,patatai tapioca,a I'horade detallar-ne
les exigéncies,
sols
s'aturaen detallsd'identificació
i de puresa.
Els midonsnaturalsextretsde vegetalsprovenende les granesde
gramínies
o de lleguminoses
on constituexen
le reservad'hidrats
de carboni.
Tambépodenextreure's
dels tubercles,
com és el cas de la patatai fins
alguns autors reservenel nom de fécula per als que tenen aquesta
procedéncia.
El midópottenir,doncs,característiques
que poden
diferents,
fer optim el seu ús, segonsel seu origen.No podem pas, aleshores,
considerar-los
d'entradaintercanviables
sensetenir en comptela seva
composició
que ens informaran
i la sevagranulometria,
de llurorigeni llur
procésd'obtenció.
Si ens atenema la sevacomposició,
la hidrólisiácida
completa
del midóensconduiráa un 98-99%de D-glucosa;
aquest1 o 2/"
que mancapot donar-nos
dadessobreels componaments
lísico-químics
o
tecnologics
dels midons.Així, el midó de cerealsté aproximadament
un

5t

de producles,
com ara
0,7"/"de lípidsque podenfacilitarla incorporació
quantitat
patata
una
d'esters
té
midó
de
l'inrevés
un
Ben
a
ácids.
colorants
A
fosforicsque li donenun carácteranionicapteper a d'altresaplicacions.
poden
linial
una
estructura
D-glucosa
tenir
les
cadenes
de
nivellestructural,
queformen
ramificades
o bé estructures
c¡(1-4),és I'amilosa,
ambenllagos
proporció
que
La
I'amilopectina.
entre
voluminosa, és
una macromolécula
potvariarsegonsI'origen
del midó,fet quefarátambé
les duesestructures
i entreelles,la capacitatde formargels amb
variarles sevespropietats
graus
resisténcia
a diverses
temperatures.
de
diverses
correntment,
s'ha
A mésde tots aqueststipusde midómés utilitzats
de cereals,per utilitzar
en algunspaisosno produc{ors
despertatl'¡nterés,
(101).
altresorígensa fid'abaratirel seucosto de trobarnovesaplicacions
un inleréscreixentpera
a I'Equador
En aquestsentit,vaigpodercomprovar
el possible
ús del midóde plátan.
estudiar
Aquestadiversitates quedacuda si ens endinsemen els midons
les
mecániques,
modificats,
amb I'objectiu
de millorarles sevespropietats
El seu ús és mou a cavallde les
de formacióde gel i les de viscositat.
indústries
farmacéutica
i alimentária,
amb més inclinació
cap a aquesta
ja queels
Aquestacircumstáncia
no deixade tenirinterés,
darreraaplicació.
podransusbtituir
midonsmodificats
en el campfarmacéutic,
ambavantatge,
que potserno sóntan inofensius,
quetenenun ús similari
altresexcipients
un cost economicmés att. Entrela variadagammade midonsmodificats
podemcitar: Midófluidificatd'usen recobriments
i en granulació
humida.
El micló oreqelatinitzat.
i utilitzat,amb
oficinalen diversesfarmacopees
preferéncia,com a agent de granulació.Els midons parcialment
prop¡etats
esberlats,que presenten
i un bon
unesexcel.lents
d'escolament
poderlligant,condicionat
a la sevafracciósoluble,un poderd'agentde
disgregació,
marcatpelsgrans¡ntactes,
i la possibilitat
d'actuarralentintla
disgregació
que el producte
si enslem ajudarper la viscositat
desenvolupa
en contacteamb l'aiguai que pot frenarla progressió
del
cap a I'interior
comprimit.
Els m¡donsóx¡dalsper I'hipoclorit
de sodi a una temperatura
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hidrolítica
i
Aquestaaccióprodueixuna degradació
inferiora la gelificació.
primarisen grupscarboxili carbonil.
unaoxidaciód'algunsgrupsalcohólics
podem
Aquí
trobar un camp d'aplicacióen les formes d'alliberament
Els
controlatsi fixem principisactiusbásicssobreels grupscarboxílics.
per
obenura del cicle d'algunes un¡tats
miclons dialdehids
Aquestsproductestenenuna aplicaciómédicaperqué
d'anhidroglucosa.
renal greu. De
retardenI'hemólisien personesafectadesd'insuficiéncia
moment,no se'ls coneix cap aplicacióen el camp de la tecnologia
Els midons esterificatsi els mldons eterlflcats.que són
farmacéutica.
i els midóshldrólicsobtingutsper
els acetatsde midó,els acetoftalats,
fixaciód'un ácid gras que els dóna capacitatde conlacteamb líquids
i els hidroxietils.
oliosos.Entreels eters,podemdeslacarels carboximetil
Totssónproductes
d'úsi d'aplicació
variada,desdel seupoderd'inflament,
Perúttim,
o d'eslabilitzar
una solució,o finsa constituir
una matriuhidrofila.
per
ponts
midons
ret¡culats
interns
els
obtinguts la construcció
de
entre
molécules
de glucosaveines.És un tipusde midóque es pot usarcom a
queés biodegradable
(25).
succedani
deltalcambI'avantatge
Un esplaiament
semblantpodríemfer amb la cel.lulosai els seus
derivats(50) (86), cada dia més usats en tecnologiafarmacéutica.
Són
productesfácils de manejarper les seves qualitatsorganoléptiques
totalment
neutrals,
sónpocalterables
i no tenentoxic¡tat.
AmplienI'aplicació
les variades propietatsdels compostosque es poden obtenir per
químiques,les més correntsels esters i els eters. La
modificacions
solubilitat
d'aquestsproductes
és ja un índexde les afirmacions
anteriors.
Així, en trobemd'insolubles
en aiguai en dissolvents
orgánics,com les
pólvoresde cel.lulosa
i la cel.lulosa
microcristal.lina,
d'insolubles
en aigua
peró solublesen dissolventsorgánics,com l'acetottalat
de cel.lulosa,
I'etilcel.lulosa
i I'ltalatde metilhidroxipropilcel.lulosa:
i, per últim,solublesen
la
aigua com
carboximetllcel.lulosasodica, metilcel.lulosa,
metilhidroxipropilcel.lulosa,
i hidroxipropil-cel.lulosa.
metilhidroxietilcel.lulosa
Algunsd'aquestsproductes
va des de l'ús
i
la
són oficinals sevaaplicació
per les seves propietatscom a agentsdiluents,lligants,disgregantsi
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fins a les sevesqualitatsadhesiveso de porositatcom a
espessants,
reguladorsde la cessió,perd, sobretot,per la variada qual¡tatdels
que podemaconseguir
amb els diversostipusde cel.luloses,
recobriments
finalscom comprimits
i dragees,sinóen
no solsde formeslarmacéutiques
per
per
nebul¡lzació.
La gamma
microgránuls,
microcápsules coacervació
o
de resisténciesdels films, de vegades milloradesper I'addicióde
plastificants
i el dominique ens donende la capacitatde cedirel principi
actiu,converteixaquestsproductesen una de les liniesmés útils de la
galénica
actual.

les propietatsácido-basei la reactivitatdels grups
d'aigua,la solubilitat,
s i l a n o l (s1 0 )( 2 8 ) .

Un darrercomentarimereixla sílice.Aquestelement,amb número
atomic14 imassa atomica28, és desprésde I'oxigen,
el més abundantal
per si solsgairebé
nostreentorn.Les sevessals,els s¡l¡cats,
constitueixen
lestresquartespartsde la supedície
de la terra.L'arena,
el granit,I'amiant,
I'argila,
elfeldespat,
el sílex,la micasónexemples
de minerals
comunsi el
quars,l'amatista,
l'ágata,eljaspii l'ópalsón exemples
de pedresprecioses.
la
farmacéutic,
Comsabemtambé síliceés un excipient
sobretotles silices
pulverulentes
amorfesque provenen
de tresfontsdiferents:
una de natural,
queés la terrade diatomees
quesóna part¡rde silicats
i duesde sintétiques
i per precipitació,
on, si juguemhábilmentamb les condicionsde pH,
temperatura,
forgaiónicai duresade la reacció,es pot aconseguir
agitació,
tota una gammade productesajustatsa necessitats
concretes.Un altre
metoded'obtenció
és la precipitació
de l'oxidde sÍlicea altatemperatura
i en
petites,de
fase gasosa,que permetobtenirpartículesextremadament
I'ordrede nanometres.
Les sílicespodendonarformeshidrófobes
o méso
menyshidrófiles,
segonsel nombrede grupssilanol,suscept¡bles
d'admetre
químiques.
modificacions
Les característiques
físico-químiques
d'unasílice
pulverulenta,
comsónla granulometria,
la superf
ícieespecífica,
la porositat
i
poden
elcontingut
en carboni,
condicionar
el seuús.Avui,solsfem serviren
Farmáciales sílicesprecipitades,
per les seves prop¡etats
espessants,
aglomerants
i hidróliles;aquestús és generalitzat
en totes les formes
farmacéutiques,
peró creiem que no s'han esgotatencara les seves
poss¡bilitats
d'ús,més si pensemen la capacitatde desorciói d'absorció

c+
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será aquellque s'adaptia més funcions
més útil,el que més s'imposará,
(34).

i els nous
Els expertsfan la prediccióque els nous medicaments
propers
aniran,en els
anys, del final i del
sistemesd'administrar-los
de segle,pelsseguents
camins:1) seranmoltmésespecífics
comenqament
per a cadanecessitat
2) actuaranamb precisióal llocon faci
terapéutica,
falta,3) seranmés propersals produclesnaturals,seranpropersa les
proteines,
als glúcidsi als lípids.Apuntaran
al tractament
de les malalties
viralsi serana I'origende I'aclariment
dels mecanismes
de la resposta
i de I'aparicióde les cél.lulescancerígenesi el seu
immunologica
desenvolupament.
Segonsopinenrnoltsautors,enstrobemals inicisd'una
que ha d'acostar-nos
farmacologica,
segonarevolució
a la soluciód'aquests
problemes,
l'eraque va comengar
els anyscinquanta
amb el coneixement
de la molécula
de I'ADN(23).

i l'úsde viesfins avuipoc
les formesd'administració
Quans'amplien
poden
la via transdérmica
i la
muco-adhesius,
ésser
els
com
utilitzades,
coexisteixin
ambles actuals¡
nasalentrealtres,faráque novessubstáncies
que
paper
vehicle,
ha acompanyat
El
sempre
de
ajudina obrirhoritzons.
li ha donat,al llargdelssegles,unapatenti unscaminsd'eficácia
l'excipient,
formal,encaraavuise'npottreureexperiéncia
i,
en el seuús. En I'aspecte
pertant,aplicació.

Davantd'aqueststres reptes,especificitat,
efectediana i facsímil
natural,quin seráel paperde l'excipient?.
Recularádavantles meravelles
queja comencen
a portar-nos
técniques
com arala clonació
delsgens,o els
genética...?.Es
ant¡cossos
monoclonals
i la síntesiper via de modificació
refermará
en leslíniesactualsambun protagonisme
decissiu?.

per
La necessitat
de dividirla dosimedicamentosa
en dosisunitáries
i la reproductibilitat
a garantirla seguretat
en el seuús perpartdel malah,és
per
una premissaque ha de continuar.Es veurá, peró, condicionada
I'activitat
del producte,
un producteque pot éssertóxica dosisaltes.Des
d'un punt de vista tecnológic,
caldráque aquestadivisiós'ajustia les
necessitats
industrial
i s'adapti
de la producció
a la maquinária
delfutur.

En aquestmoment,és millorconsiderar
el rnedicament,
el tradicional,
lestendencies
el quedefineixen
i el delfutur,comun tot.Adhucem
actuals
semblamés acceptableincorporara aquestconjuntles noves formes
d'administració
de medicaments
com són tota la gamma de sistemes
Desd' aquestaperspectiva,
terapéutics.
veuremcom el paperde l'excipient
ja va pels caminsde les tres exigéncies
que marcaranel futur.Ho hem
apuntaten els capitolson hemparlatdelsexcipients
naturalsi de les seves
modificacions
i dels excipientsi la biodisponibilitat.
Per aixó en dibuixar
aquestexcipientde l'esdevenidor,
cal repassarles diversesfuncionsque
tradicionalment
ha fet, i encaracal que faci, aquestexcipient.
L'excipient
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1.

2.

3.

quedonenformaal medicament.
Elsexcipients

Ladivisió
de la dosi.

Millores
en I'estabilitat

Conservarl'activitatal llarg de tota la possibleutilitzaciódel
medicament,
és un dels reptesals que més pot contribuirl'excipient.
La
protecció
de la llum,del calori de la humitatha estatuna constantque ha
progressat
gráciesa les novespossibilitats
queel galénicha
de recobriment
jugatambhabilitat.
Hanseguitles proteccions
enfrontdelslíquidsbiológics.
Amb aquestenfocament,
ens acostema la que hem presentatcom a la
segonaqualitatde futur,els medicaments
diana.L'excipient
del futurha de
protegirel principiactiufins a la mateixacél.lulamalaltai alliberar-lo
en el
seuinterior.
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4.

Milloresen l'alliberament.

aposentat dins la membrana cel.lular será capaq d'obrir el seu calaix
que aquellteixitesperava.
benefactor,la microcápsaprovidencial

relacionat
ambla
estádirectament
El controlde la cessiódel producle
Milloraraquestextremha
d'estabilitat.
apuntadaen I'apartat
característica
que
portat
progrés
galénic,
ha
racionalitzar
la dosi,facilitarel
a
suposattot el
reduirels efectessecundarisi garantirel
de la prescripció,
compliment
terapéutics,
ambtoteslessevesvariants,
serien
tempsd'acció.Elssistemes
d'aquestobjectiu,senseoblidarque
avuila primeralíniai, alhora,I'horitzó
tradicionals
enspodentambéapropara objectius
lesformesd'administració
fins a entreobrir
Aquí podemampliarel nombred'excipients
semblants.
caminsinsólitsque donenpas a tots els tipus de matrius,de sistemes
polimérics,
de mecanismes
de membranes
de recobriment,
de I'aplicació
modularque permetinreaccionar
de cada
a les necessitats
d'alliberament
pot
Per
I'excipient
microordinador,
i
moment. aquestcamí,
arribara ésserun
eléctrico magnétic
c d'obediéncia
a feblescanvisde pH
un desencadenant
(80).
ióniques
o de concentracions
Modificacions
en la biodisponibilitat.

Les propietats
dels principisactiusno ens podenpas garantir,totes
ja avui,i
per
i
soles
ellesmaleixesI'eficácia
del medicament.
Cal recorrer,
per a modificar
seráun camíamplien el futur,a un certnombred'artificis,
propietats
principi
les
f ísico-químiques
del
actiu o les condicions
fisiologiques
de I'organisme.
Aquestatasca restareseryadaa I'excipient,
quepot modificar
la solubilitat,
accelerar-ne
o retardar-ne
la difusió,aprofitar
un canvid'estatdel principien funcióde les condicions
locals,mantenir
I'accióen un puntestratégic,
recercar
i enganyar
naturals,
i fer
els receptors
ús d'energies
extrínseques
comhemapuntatabans.
Conéixer,trcbar,conduir,penetrari acomodar-se
a la intim¡tatde
cadacél.lulaés l'objectiu
que es recercai que continuará
d'aquestexcipient
essentel vehicleper excel.léncia
que un cop
del principiactiu.L'excipient,

5B
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RESUMEN

HERRAMIENTA
EL EXCIPIENTE.UNA
FARMACEUTICA
La palabraexcipiente,de uso común en los ámbitos médicofarmacéuticos,
t¡enepor su etimologia,
su sinonimiay la precisiónde sus
un ampliosignificado
y riquezade conceptos
definiciones
quese trasladan
a
una gran variedadde usos y funcionesen la producciónindustrial
farmacéutica.
El excipiente
se encuentra
en el centrode la operación
que convieñe
unasustancia
farmacológicamente
activaen medicamento.
Estud¡ar
el papel
del excipiente
en la evolución
del medicamento
es seguirla historiadel arte
de curare introducirnos
en la cienciafarmacéutica.
Despuésde un repasohistórico,se destacala singularidad
del
y sus factoresdiferenciales
excipiente
y uso. se
de origen,distribución
revisanlos conceptosde calidadfísica,químicay biológicatal como se
¡nterpretan
en las farmacopeas.
se dibujancaminosde futuro en este
carnpo y se incluyenparametrosde calidad de utilizacióncomo: la
cristalización,
el polimorfismo,
la porosidad
y eltamañode laspartículas.
se
analizan;
la importancia
del excipiente
en la biodisponibilidad
de la sustancia
farmacológicamente
actíva,el usode matríces
y polímeros
en los sístemas
de liberacióncontrolados,
el uso de productosde origennaturalcomo
excipintes
del medicamento
actualy lasperspectivas
de futuro.
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SUMMARY

THE EXCIPIENT - A PHARMACEUTICAL TOOL
The word excipient,commonlyused in the medico-pharmaceutical
fieldhas,dueto its etimology,
synonymy
andthe precision
of its definitions,
extensive
meanings
and richconcepts
whichenablea greatvarietyof uses
andfunctions
in Industrial
Pharmaceutical
Production.
The excipient is central to the processesthat convefi a
pharmacologically
activesubstanceinto a pharmaceutical
preparation.
To
studythe roleof the excipient
in the evolution
of medicines
¡s to followthe
historyof the artof healingandtakesus ¡ntothepharmaceutical
sciences.
Aftera reviewof the history,
the uniqueness
of the excipient
becames
apparent,
togetherwithits componenl
factorsof origin,distribution
and use.
Theconcepts
qualityare revisedas they
of physical,
chemical
andbiologicat
are interpreted
by Pharmacopeas.
Thelulureareasin thisfieldare ouilined,
including
qualityparameters
polymorphism,
of use suchas crystallizat¡on,
porosityand particlesize. The importanceof the excipientto the
bioavailability
of the pharmacologically
activesubstance,
the useof matrices
polymers
and
in conlrolled
releasesystems,
the use of productsof natural
origin as excipientsof currenl medicinesand fulure perspectives
are
analyzed.
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Discursde Contestació

Moltll.lustreDr. EduardAlborsiYoldi
AcadémicNumerari

1A
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li
entíssimSenyorPres¡denl
Excel.f
i ll.lustríssimsSenyors
Excel.lentíssims
Molt ll.lustresSenyoresi SenyorsAcaclémics
SenyoresI Senyors

haver
És per a mi un honor,i al mateixtempsmotiude satisfacció,
per contestarel Discursde
estatdesignatper aquestaDoclaCorporació,
Dr. MiquelYlla-Catalá
i Genís,puix
Recepciódel nouAcadémicNumerari,
que sensecap menade dubte,I'amistatiniciadafa ja bastansanys per
motiude les nostresrelacionsprofessionals,
s'ha convertiten un afecte
personaldel qual difícilmentpuc fer, en aquest rnoment,una total
que m'obliguia lesionaruna reconeguda
abstracció,d'una objectivitat
modestia.
En I'aspectehumá, ha estat sempreuna personaamb una gran
i obertaal diáleg,que en tot rnomentmanifesta
capacitatde comunicació
una correccióimpecable,cosa que comportaun tracte personalfácil i
que vaig
gratificant.
| és precisament
a travésd'aquesttracteagradable,
i humanesdel Dr. Yllamolt aviatde les qualitatscientífiques
adonar-me
i que,
Catalá,del rigoramb qué desenvolupava
el seu treballprofessional
li ha permés afrontarqualsevol
amb la seva provada intel.ligéncia,
problemática
de maneraracional,
caplarel seu continguti trobarla vía de
solució
mésadequada.
És homede temperament
solid,enemicde la discusióestérili de
gratuit,peroque no la defuigquan és necessár¡a,
I'enfrontament
sempre,
peró,ambun esperitconstructiu.
estricte,
L'audáciasuficient,
compensada
sempreper un raonament
és unaallrade lescaracterístiques
de la sevapersonalitat.
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El Dr. Ylla-Catalá,neix a la ciutat de Vic, bressol d'il.lustres
personalitats
de les arts i les l¡etrescalalanes,i allá cursa els seus estudis
de Batxillerat.La seva formació Universitáriaté lloc a la Facultat de
Farmáciade Barcelona,amb un excel.lentaprofitamentque el porta, en
primerainstáncia,al grau de llicenciaten Farmáciai culminaamb la seva
tesi doctoral amb un tema d'indubtableinterés farmacéutic"La formació
en léculesde qualitatfarmacéutica".
d'Aflatoxines
Aquest treball reflecteixla seva dedicacióindubtablecap a aquesta
part de la Biologia relacionada de manera especifica amb els
i les substánciesque generen i la seva influénciaen la
microorganismes
qualitatde les substánciesauxiliarsd'ús en la producciófarmacéutica,tot
centrant-se,en aquellaocasió, en substánciestan ámpliamentdiloses en
les formulacionsfarmacéutiquescom ara les fécules.La seva tesi doctoral
"d'Excel.lent
es va fer mereixedora
de la qualificació
cum laude".
Els seus professorsvaren sabe¡'estimarmolt aviat el seu entusiasme
i els seus amplisconeixements
i I'incorporen
en l'áreade la microbiologia
a
I'equipdocentdel Departamentde Microbiologia
de la Facuttatde Farmácia
de Barcelonaon deixa patentla seva preparaciói capacitatde lrasmetreals
alumnesel coneixement
delstemesde I'asiqnatura.
Per la seva sólidapreparació,aviatva éssercridatper a desenvolupar
la seva tasca professional,per la filial espanyoladel LaboratoriGeigy,
companyiaa la qual, després de la seva fusió amb Ciba, s'ha integrat
lotalmenti en la qual ha anat ocupantllocs de més responsabilitat
com a
reconeixementdels seus dots i preparació científica. Actualment és
responsable
del Controlde Qualitatde Ciba-Geigya Barcelona.
L'il.lustrerecipientarino ha descuidat!'aspectesoc¡alde la professió
farmacéutica.Des de 1977 és membre de I'AssociacióEspanyola de
Farmacéutics
de la Indústriai és també membrede la Vocaliad'lndústriadel
Col.legide Farmacéutics
de Barcelona.

L'any 1982és nomenatPresident
de la Secc¡óCatatanade AEFI,
cárrecque ha exerc¡ten dosperíodes
I en aquestaspecte,
consecutius.
puc
donarfe de la sevaactuac¡ó
act¡va,ja que ha intervingut
moltdirectament
en I'organització
de nombroses
reunions,
congressos,
cursos,conferéncies,
taulesrodones...
etc.i que sensdubtehan reflectitel seutotallliurament
a
una lasca que ha tingutsemprecom a objectiudestacarla importáncia
científica
de la nostraprofessió.
Més si aquestessón, només esbossades,les característiques
personals
del nouAcadémic,
no voldriadeixarpassarperalt un aspecteque
mereixunasignificació
especiali, per a mi,dignade totaclassed'elogis;es
el seu amora la ciutatque l'havistnéixer.Elsseusestudisi investigacions
de tot affd relacionatamb la comarcad'osona, I'han portat a real¡tzar
publicacions,
nombroses
i com a profundconeixedor
d'aqueststemesha
estatcridata ocupardiversoscárrecsa les Institucions
Vigatanes,
de les
quevulldestacar
la seva¡ntegració,
desde 1980,a la Juntade Governdel
MuseuArqueologic,
ArtísticEpiscopatde
Vic.
Passemacte seguit a comentar,de maneramolt esquemática,
l'¡nteressant
discursde recepció
pel Dr.ylla-Catalá.
desenvolupa
"L'excipient
unaeinafarmacéutica"
és un temad'unaactualitat
forade
dubte,com ho demostrala importáncia
que ha tingutaquestsúltimsanys.
De considerar
I'excipient
com unasubstáncia
passivaen époquesanteriors,
hempassat,d'acordamb Montel,a donar-liel tractament
d'unasubstáncia
que,si bé no constitueix
I'element
noblede la formafarmacéutica,
participa
en granmanerade la sevaqualitat.
Elsexcipients
constitueixen
en teoria,un
suporttecnologicament
indispensable
per a la produccióindustríal
de les
formesde dosificació
farmacéut¡ques
per a l'administració
dels diversos
principis
actius,peroque sensecap dubteson capagosde modularI'acció
terapéutíca
de les substáncies
farmacologícament
actívesque les integren,
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tot participantplenamenten el resultatdel tractamentque estableixel
metge.
perfecte
i de la
delsexcipients
El galénicha de fer ús delconeixement
actius¡rera obtenirunaformafarmacéutica
a
sevarelacióambels principis
nívell industrialque permeti,amb uns caráctersorganolépticsadients,
biológicatotal de les
assegurarla seva estabilitati una disponibilitat
que
la
integren.
aciives
En aquestsentit,cal
farmacoldgicament
substáncies
que fa el Dr.Ylla-Catalá
de les 37 funcionsdiferents
destacarla referéncia
que relacionen
quetrobemen els excipients
la USP
en les 405 substáncies
X X I Ii N FX V I I .
En la seva exposicióha quedatben patentla necessitat
de fer un
estudiaprofundit
de les substáncies
auxiliars,
atésque,si bé d'acordamb
que les inclouen,la descripció
els criterispreliminars
de les Farmacopees
monográfica
és una primeragarantia,aquestano garanteixde forma
absolutala seva qualitat,ja que el conceptede puresaés un concepte
dinámici quepot modificar-se
d'acordambels avenqos
de la ciénciai de les
técniquesanalítiquespropies del desenvolupament
instrumental.En
fruitde tot aixó,pot aconseguir-se
definitiva,
una millordefinició
delscriteris
riquesai puresad'aquesta
d'identitat,
substáncia.
El Dr. Ylla-Catalá
ens ha donatuna encedadavisió de com s'ha
desenvolupat
aquestprocés,amb criterismés específicsen determinats
ámbits.Així,ens ha descritel criteride puresabiologicaque apareixper
primeravegadael 1965a la USPXVll amb referéncia
al testbacterioldgic
a linalsdelsanys
de la gelatina.
Cal precisarque els incidents
esdevinguts
al
60, per la faltad'esterilitat
varendecidira intervenir
d'algunsproductes,
la
de
Medicaments
Comitéde Laboratoris
i ServeisOficialsde Controlde
'1972,
1975,
els anys
F.l.P.que van redactarels informescorresponents
que
evident
és
1980que,si bé lan referéncia
a lesformesfarmacéutiques,
a
cal aplicar-los
aquestscriterisd'unpossibleorigende les contaminacions
la
de
Farmacopees
les
a
La incorporació
cadascun
delsseuscomponents.
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qualitatbioldgica
de les substáncies
auxiliars
no es va fer esperar.Enforen
capdaventers
les Farmacopees
Británicai Americana.
Avui dia, el control
microbiológic
dels excipientsés un parametremés, que s'incloucom a
rutinarien la sériede controlsque es fan de qualsevolmatériaprimaque
s'usaa la índústria
Farmacéutica.

Finalment,
el Dr.Yila-Catalá
en ha posaten evidéncia,
ambvisióclara
quinessonlescaracteríst¡ques
i realista,
a considerar
en I'excipient
del futur
i quecaldrácontemplar
en estretarelacióambel principiactiu,en funcióde
les novesformesd'administració
de medicaments
i d'acordambelventallde
sistemes
terapéutics.

Tot aixóensportaa reflexionar,
comensha exposatelconferenciant,
que si tenim en compteque molts dels excípientsutílizatsavui
en la
formulacióde composicions
medicamentoses
son d'us comú en altres
indústries,
cal conveniren la necessitat
d'aplicar
un criterifarmacéutic
en la
definició
de la sevaouresa.

La Secció Segonad'aquestaDocta Corporació,s'enriquiráamb
I'experiéncia
del nou Académic,veritableexpert en la qualitat del
que ha sabutconfigurar
medicament
el rigori elsconeixements
d'unautentic
científicamb les necessitats
cada dia més estrictesde la indústriadel
Medicament.

Aquestasituacióés més patentdavantres variantsde composició
d'undeterminat
tipusd'excipients.
Ha estatmortif.rustratíu
|exempre
exposat
segonsun estudirecent.20 excipients
utilitzats
en la indústria
farmacéutica
en formade glúcidsoriginen
75 nomscomercials
ambquasi250variants.

Grácies a Farmacéuticscom el Dr. ylla-catalá la Indústria
FarmacéuticaEspanyolai, més concretamenlla de Calalunya,ha
aconseguit
el prestigidelqualgaudeix.

Perd,per artrapart, s'ha tractatde ra importáncia
que té definir
perfectamentels parámetreslísics d'aquestessubstáncies,
atesa la
influéncia
que podentenir en ra cessiódersprincípís
actíusi en ra seva
absorció
per I'organisme
humá.Elt¡pusde partícul.la
cr¡stal.l¡na,
tesmidesi
el polimorfisme
d'argunsproducteshan servitper a recordar-nos
aquests
aspeclesreferitsa productesauxiliarstan comunscom son
I'estearatde
magnesi,
elsorbitol,
el mannitolo
la laclosa.

Excel.lentíssim
Sr. President
d'aquestaReialAcadémia,
agraexode
noul'honorque se m'hafet en designar-me
per a contestar,
d'acordambel
reglament,
eldiscurs
de recepció
detDr.Miquelylla-Catalá
i Genisi sol.licito
de la sevadigníssima
autoritatque procediua imposaral recipiendari
les
insígnies
del seunoulloc,que esperoi desitjoquepodrádesenvolupar
amb
satisfacció
i zel al llargde moltsanys.

El Dr. yila-cataráha aportatnombrososexempres
demostratíus
de ra
influéncia
de I'elecció
adequadadels excipients,
amb caraclerístiques
ben
definides,
per assegurar
en tota producció
industrial
la biodisponibilitat
dels
principisactiusdels productesfarmacéutics.
I si aixó és evidenten les
formes d'alliberament
normar,pren una dimensióespeciaren aqueils
sistemesd'alliberament
controlatdels que ens ha fet una magistral
exposició,acompanyada
de les característiques
diferencials
dets sistemes
esmentats.

80
ot

