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Capsule:
–

–

preparate farmaceutice solide, formate dintr-un înveliş
tare sau moale, de forma şi de capacitate variabile,
conŃinând, în general, o doză unitară de substanŃă
activă;
sunt destinate administrării, în principal, pe cale orală
(Capsule, Capsulae, FR X, supl. 2004 şi 6th Ph. Eur.)
dar şi pe alte căi: vaginală, rectală, oftalmică (unguent
oftalmic);



Capsule – clasificare (F.R. X şi 6th Ph. Eur.):
–
–
–
–
–

capsule cu înveliş tare (operculate);
capsule cu înveliş moale (perle);
capsule gastrorezistente (enterosolubile);
capsule cu eliberare modificatã;
caşete (capsule amilacee);

APARIłIA CAPSULELOR TEHNOLOGIE
SAU HAZARD?


La început ~ 1830 – HAZARD!!!
– Fab MOTHES – student la facultatea de farmacie
făcea bule dintr-o soluŃie de gelatină;
– s-a experimentat umplerea cu substanŃe şi sudarea acestora
cu o picatură din aceeaşi soluŃie;
– primul mod de prepararea a capsulelor, patentat de Mothes şi
Dublanc, farmacist, în 1834 :



–

imersia unor săculeŃi de piele umpluŃi cu mercur în soluŃie de
gelatină;
eliminarea mercurului → strângerea săculeŃului → îndepărtarea
filmului de gelatină → uscare la aer → capsula;

în numai doi ani s-a extins prepararea şi utilizarea capsulelor în
Europa şi S.U.A.

APARIłIA CAPSULELOR
TEHNOLOGIE SAU HAZARD?


Ulterior – TEHNOLOGIE!!!
–
–
–

–

1838, Delron preparat primele capsule dintr-un amestec de gumă arabică
şi zahăr → gustul gumei de mestecat;
1873, farmacistul Taetz a introdus glicerolul în formularea capsulelor →
capsule mai moi şi mai elastice (capsule gelatinoase moi);
1846, farmacistul J.C. Lehuby a patentat capsula dură din două bucăŃi
“învelişuri medicinale” → perechi de cilindri obŃinuŃi din gelatină,
amesteturi carrageen:gelatină sau amidon:sirop:carrageen, cu capetele
deschise care se adaptau perfect unul la altul;
1874, fabricarea la scară industrială a capsulelor dure de gelatină:
 Farmacistul Hubel, Detroit → mulaje din fier cu diametre diferite,
montate în lemn, → introduse în soluŃia de gelatină → capsula (corp
+ capac);

APARIłIA CAPSULELOR
TEHNOLOGIE SAU HAZARD?




1875, compania farm. Hubel se afiliază companiei Park DAVIS →
deŃin brevetul de fabicarea a capsulelor;
1900, Park DAVIS Comp. Şi Eli LYLLY Comp. – lideri mondiali în
producŃia de capsule → prezent;
1920, introducerea de maşini de umplere automate → expansiune a
fabricării capsulelor;

APARIłIA CAPSULELOR
TEHNOLOGIE SAU HAZARD?




Astăzi, producŃia şi umplerea capsulelor → procese complet automatizate;
Capsulele gelatinoase tari predominante;
În ultimii ani, au fost dezvoltate metode de obŃinere a capsulelor
negelatinoase:
– Considerente religioase şi regim alimentar → capsule tari din amidon
(Capsugel - Div. Pfizer Inc.);
– MotivaŃii tehnologice → capsule tari din HPMC – umiditate ↓,
optimizarea stabilităŃii fizice (Qualicaps Co. Ltd., SQ Vegicaps
Tehnologies etc.);
– Considerente tehnologice şi economice → capsule tari din chitozan
(Aicello Chemical Co. Ltd.):



Polizaharidă naturală obŃinută din carapacea crustaceelor → economică;
AcŃionează ca promotor de absorbŃie transcelulară, datorită caracterului
cationic;

PREZENT



O formă farmaceutică foarte utilizată;
Anual, industria farmaceutică mondială fabrică 25-30 miliarde de
capsule →diverse formulări şi căi de administrare.
1% Colire

5% Alte forme
farmaceutice
15% Capsule

79%
Comprimate

CAPSULE OPERCULATE - CLASICE


CLASIFICARE
1. în funcŃie de mărime

Capacitatea medie a capsulelor operculate (cm3)
Numărul
capsulei

Capsugel
(Parke-Davis)

Elanco
(Eli Lilly)

000

1,37

1,42

00

0,95

0,92

0

0,68

0,67

1

0,50

0,48

2

0,37

0,37

3

0,30

0,27

4

0,20

0,20

5

0,13

0,13

CAPSULE OPERCULATE - CLASICE
2. în funcŃie de culoare:
– capsule transparente incolore;
– capsule transparente colorate;
– capsule opace;
– capsule bicolore.
 Asociere culoare:grup terapeutic:
- alb → analgezice;
- mov → halucinogene;
- galben sau portocaliu → antidepresive.


Asociere culoare:doză S.M.
(opŃiunea producătorului)

CAPSULE OPERCULATE - CLASICE


Modul de închidere:
–
–
–
–

îmbinare simplă (1);
sudare într-un punct (2);
aplicarea unei benzi de gelatină la cald (3);
sigilare cu gâtuitură (4).

CAPSULE OPERCULATE - MODERNE


Primele inovaŃii au vizat designul şi sistemul de închidere al
capsulelor operculate;

EvoluŃia sistemelor de închidere
a capsulelor operculate

CAPSULE OPERCULATE
MODERNE – CONI-SNAP ®








AVANTAJE:
pot fi particularizate pentru un anumit produs farmaceutic prin
coloraŃie diferită şi posibilitate de inscripŃionare;
corpul capsulei este conceput cu partea deschisă uşor orientată spre
interior → facilitarea procesului de umplere la maşini de mare viteză;
sistemul dublu de închidere "snap-ring" oferă avantajul unei bune
fixări înainte de umplere, precum şi a unei închideri de mare precizie
a capsulelor umplute
învelişul capsulei este prevăzut cu micropori pentru îndepărtarea
aerului din interiorul capsulei, evitându-se astfel apariŃia unei forŃe de
compresie nedorită în timpul etapei de umplere la maşinile de mare
viteză;
pot fi umplute cu substanŃe solide (pulderi, granule, pelete),
semisolide (paste), sau lichide (uleiuri)

CAPSULE OPERCULATE
MODERNE – CONI-SNAP ®
Etapele procesului de închidere a capsulelor tip Coni – Snap
1. corpul capsulei – partea deschisă;
2. induraŃie ce previne deschiderea capsulelor semiînchise;
3. şanŃuri de închidere a celor două părŃi ale capsulei după umplere

CAPSULE OPERCULATE
MODERNE – LICAPS ®






AVANTAJE:
substanŃele încapsulate sunt în stare lichidă → uniformitatea conŃinutului şi
compatibilitate cu o gamă largă de S.M.;
sunt compatibile cu o gamă largă de excipienŃi, care pot îmbunătăŃi
solubilitatea şi biodisponibilitatea substanŃei medicamentoase;
au o permeabilitate scăzută la oxigen;
posedă caracteristici de dizolvare care pot fi exploatate în scopul obŃinerii unei
cedări prelungite;
pot fi umplute la temperaturi de până la 70ºC

CAPSULE OPERCULATE
MODERNE – LICAPS ®
Etapele procesului de închidere a capsulelor tip Licaps

Pulverizare – lichidul de etanşeizare (verde) este pulverizat pe
locul de îmbinare dintre corpul şi capacul capsulei; excesul de lichid
se îndepărtează prin aspirare;

Încălzire – se aplică un curent de aer cald (≈ 70ºC) când cele două
straturi ale învelişului (negru) se topesc, fuzionează
şi formează împreună un inel de închidere;

Întărire – la temperatura camerei are loc răcirea şi
întărirea inelului de închidere.

CAPSULE OPERCULATE
MODERNE – VCAPS ®









AVANTAJE:
pereŃii capsulelor sunt obŃinuŃi din materii prime negelatinoase (cel
mai frecvent sunt folosiŃi derivaŃii celulozici) → constituie o
alternativă pentru pacienŃii care evită sursele animale din motive
religioase, culturale sau dietetice;
păstrează toate avantajele capsulelor operculate
gelatinoase:uşurinŃă la înghiŃire, eficienŃă maximă în mascarea
gustului şi mirosului, transparenŃă;
lipsa substanŃelor auxiliare conservante;
umiditate redusă, max. 4-6 % → permite încapsularea substanŃelor
higroscopice;
fabricate într-o gamă variată de mărimi: 000 → 4

CAPSULE OPERCULATE MODERNE
PRESS-FIT ® ŞI X PRESS-FIT ® GELCAPS





AVANTAJE:
constituită dintr-un înveliş gelatinos cu un luciu intens, care încapsulează un
comprimat oval (caplet);
îmbină calităŃile deosebite ale capsulelor operculate cu caracteristicile
comprimatelor, creând perspective apariŃiei unei noi forme farmaceutice;
X Press-fit ® Gelcaps (cedare rapidă ), prin banda deschisă permite
pătrunderea lichidului gastric → facilitează dezagregarea comp. → cedarea
S.M.

CAPSULE OPERCULATE MODERNE
DB CAPS ® ŞI PC CAPS ®


DB CAPS ® :
–

–
–



capsule destinate cercetărilor clinice experimentale
“dublu orb”;
acceptate sub cinci culori opace;
diametru mare, plate.

PC CAPS ® :
–

–

capsule minuscule destinate administrării orale la animalele de laborator
(rozătoare) în cercetările preclinice;
pot fi folosite pentru studii farmacocinetice şi farmacodinamice, fără adaos de
substanŃe auxiliare.

CAPSULE OPERCULATE
INOVATOARE INNERCAP®
AVANTAJE:




sunt sisteme terapeutice multicompartimentale şi multifazice;
asigură o cedare controlată a substanŃei active;
permit asocierea unor substanŃe farmaceutice incompatibile din
punct de vedere farmaceutico-tehnologic;

CAPSULE OPERCULATE
INOVATOARE INNERCAP®
AVANTAJE:





facilitează administrarea concomitentă a unor forme farmaceutice
diferite:comprimate, pelete acoperite şi neacoperite, emulsii,
suspensii, capsule din materiale diverse;
asigură un profil combinat de cedare a S.M.: imediat, întârziat,
controlat, susŃinut, etc.;
optimizarea biodisponibilităŃii şi stabilităŃii S.M.

CAPSULE OPERCULATE
INOVATOARE INNERCAP®


Terapie combinată

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA PULSINCAP ®



Sistem de cedare controlată a S.M. → loc specific şi timp bine
determinat;
Elemente constitutive:
1. Corpul capsulei, insolubil în apă;
2. capacul capsulei, solubil în apă;
3. dop din hidrogel;
4. conŃinutul capsulei
(solide, semisolide, lichide);
5. capacul capsulei dizolvat în sucul gastric;
6. dop din hidrogel – expandare în contact cu sucul gastric;
7. dop din hidrogel – evacuat din capsulă;
8. cedare S.M. la nivelul intestinului subŃire sau în colon

CAPSULE OPERCULATE
INOVATOARE CAPSULA
PULSINCAP ®


Caracteristici de formulare:
– EsenŃial → corpul capsulei insolubil în apă;
– Compatibilitatea între conŃinutul capsulei şi
hidrogelul dopului;
– Prin modificarea grosimii dopului şi a poziŃiei
în corpul capsulei → modularea timpului de cedare
a S.M. (1 →12 ore);
– Capsula Pulsincap® cu cedare controlată – elemente constitutive:
ConŃinutul medicamentos al capsulei;
3. Capacul capsulei solubil în apă;
5. Dop din hidrogel;
7. Filmul enterosolubil dizolvat în sucul intestinal;
1.

9. Dopul din hidrogel gonflat şi eliminat din
corpul capsulei;

2. Corpul caspulei insolubil în apă;
4. Film insolubil în mediu acid;
6. Capacul dizolvat în sucul intestinal;
8. Dopul de hidrogel extins în sucul
intestinal;
10. Cedarea substanŃei medicamentoase.

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA TELEMETRICĂ INSERM U61



Caracteristici: 3,5 g şi 39 mm;
Elemente constitutive:
1. rezervor S.M. interschimbabil;
2. detector de localizare;
3. roată cu palete;
4. acumulator de litiu;
5. radioemiŃător;
6. comutator magnetic.

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA TELEMETRICĂ INSERM U61







Capsula este localizată la nivelul intestinului subŃire prin intermediul
roŃii cu palete;
Cedarea S.M. se produce sub acŃiunea comutatorului magnetic,
acŃionat la rândul său de un magnet exterior;
Comutatorul magnetic conectează circuitul electric → topeşte banda
de plastic → eliberarea orificiilor de evacuare a S.M. → eliberarea
S.M. sub acŃiunea presiunii din rezervor;
Capsula este menŃinută în activitate 8 ore;
StaŃionarea capsulei telemetrice la un anumit segment al tractului
gastrointestinal depinde de particularităŃi anatomice → variabilităŃi
individuale

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA TELEMETRICĂ ENDOSCOPICĂ


Tehnici moderne de investigaŃii în imagistica medicală →
microcameră → emite imagini
“asamblare prin magneŃi”
“expandare intragastrică”

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA InteliSite ®








Caracteristici:lungime 35 mm şi 10 mm Ø;
Elemente constitutive → fig.
Rezervorul poate fi încărcat cu S.M. în stare
lichidă sau solidă;
Asigură o cedare controlată a S.M., cel mai frecvent
la nivelul colonului;
Cedarea S.M. este rezultatul activării sistemului
electronic → reacŃionează la schimbările de
temperatură → acŃionează blocul mecanic →
roteşte cilindrul interior şi îl poziŃionează pe
cilindrul exterior pentru cedarea S.M.

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA ENTERION ®




Caracteristici: lungime 32 mm şi capacitatea
rezervorului 1 ml (pulberi sau lichide);
Elemente constitutive → fig.

CAPSULE OPERCULATE INOVATOARE
CAPSULA ENTERION ®



Cedarea S.M. – toată lungimea tractului gastrointestinal:
Capacul pentru încărcarea şi evacuarea S.M.
este fixat prin intermediul unui inel de silicon;
substanta radioactivă din capacul permite
localizarea capsulei de-a lungul TGI cu ajutorul
scintilografului gama; capsula a ajuns în
segmentul dorit→semnal exterior →câmp
magnetic oscilant în spirala capsulei →
alimentează elementul de încălzire →
deschiderea capsulei şi evacuarea
medicamentului printr-un orificiu sub
acŃiunea pistonului→ulterior pistonul închide
orificiul pentru a evita contactul componentelor
capsulei cu lichidul gastrointestinal.

CONCLUZII





În farmacoterapia modernă, capsulele se folosesc din ce în ce mai mult;
InovaŃiile din domeniul încapsulării vizează dezvoltarea a două concepte:
 Capsule - formă farmaceutică cu avantajele caracteristice;
 Capsule – “recipient” pentru sistemul de administrare şi eliberare a
S.M.;
Limba latină capsula, diminutiv capsa = cutie


CUTIE DE MEDICAMENTE:
–
–

–

Design modern şi utilizare facilă;
Posibilitatea programării medicaŃiei pe zile şi respectiv
pe trei momente din zi;
Culoare specifică pentru fiecare zi a săptămânii
(risc redus de apariŃie a erorilor)

VĂ MULłUMESC PENTRU ATENłIE!

