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Introducere
Lipsa datelor referitoare la siguranţa, efi cacitatea și la 
dozele folosite în medicamentele uti lizate la copii a 
generat rezultate nesati sfăcătoare în tratamentul 
pacienţilor pediatrici (20% din populaţia UE sunt copii), 
majoritatea medicamentelor (50-90% funcţie de aria 
terapeuti că) nefi ind testate și evaluate, deci ne-
autorizate pentru populaţia pediatrică. Acest lucru este 
evident din frecvenţa mare a uti lizărilor în afara 
indicaţiilor aprobate (off -label) și a medicamentelor 
neautorizate/magistrale.

Dezvoltarea formelor farmaceuti ce desti nate copiilor 
este o provocare deosebită pentru oamenii de ști inţă. 
Acţiunea farmacologică, doza terapeuti că, modul de 
administrare, dispoziti vul de administrare, corelate cu 
vârsta sunt criteriile ști inţifi ce care trebuie îndeplinite 
de aceste forme farmaceuti ce pentru ca 
medicamentele de uz pediatric să fi e sigure și efi cace și 
să se încadreze în normele legislati ve actuale. 

Caracteristi cile formulărilor legate de parti cularităţi ale 
substanţelor acti ve și excipienţilor, legate de căi de 
administrare, forme farmaceuti ce dozate, sisteme de 
ambalare și dispoziti ve de administrare sunt elemente 
defi nitorii ale dezvoltării produselor de uz pediatric.

Medicamentele de altădată, ca în acest exemplu din 
Figura 1, nu aveau doze stabilite cu acurateţe și, de 
altf el, nu erau studiate din punctul de vedere al calităţii, 
al siguranţei non-clinice sau alefi cacităţii clinice. Alte 
exemple ale «dezvoltării» istorice ale medicamentelor 
pentru copii sunt prezentate în Fig. 2.

Figura 1

Figura 2
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În anul 1938 s-au înregistrat 107 decese la 
sulfanilamida, în anul 1959 cloramfenicolul a generat 
«sindromul copilului cenușiu», iar în 1961 talidomida a 
făcut să se nască un număr considerabil de copii cu 
focomelie. 

CADRUL LEGAL
Reacţiile adverse grave ale unor astf el de medicamente 
ca cele exemplifi cate mai sus au determinat autorităţile 
să decidă introducerea unui sistem de autorizare care 
reglementează uti lizarea medicamentelor. Prezentarea 
produselor de uz pediatric din perspecti va autorităţii 
naţionale responsabile cu siguranţa medicamentelor 
poate fi  un punct de plecare pentru cei care le creează, 
pentru cei care le eliberează și cei care le 
administrează. 

Agenţiei Europene a Medicamentului, care să 
supravegheze noile planuri de investi gaţie pediatrică 
(PIP). În baza prevederilor Regulamentului pediatric, 
companiile farmaceuti ce sunt obligate ca, la depunerea 
unei cereri de autorizare de punere pe piaţă pentru un 
medicament nou, să trimită rezultatele studiilor 
efectuate la copii în acord cu plan de dezvoltare 
pediatrică adoptat sau o justi fi care pentru exceptarea 
sau amânarea efectuării studiilor incluse în PIP. Planul 
de investi gaţie pediatrică (PIP) stabilește un program 
specifi c pentru dezvoltarea unui medicament adresat 
populaţiei pediatrice. Scopul acestuia este să genereze 
datele necesare referitoare la calitatea, siguranţa și 
efi cacitatea unui medicament prin studii 
corespunzătoare astf el încât să susţină autorizarea unui 
medicament nou, a unei indicaţii sau formulări pentru 
uti lizare pediatrică la toate subgrupurile de vârstă.

Autorităţile competente reglementează existenţa 
medicamentelor adecvate scopului pentru care au fost 
create în urma evaluării atente și cu un înalt nivel de 
competenţă ști inţifi că a documentaţiei de autorizare în 
vederea punerii pe piaţă a unor medicamente de uz 
uman care să corespunda criteriilor de calitate, 
siguranţă și efi cacitate impuse de Uniunea Europeană. 
În mod evident autorităţile controlează numai unele 
aspecte ale dezvoltării medicamentelor, la copii sau la 
adulţi. Responsabilitatea conducerii efecti ve a studiilor 
revine companiilor farmaceuti ce care au agreat 
desfășurarea studiilor respecti ve.

Ghidul E11 al Conferinţei Internaţionale de Armonizare 
(ICH) referitor la cerinţele produselor farmaceuti ce de 
uz uman a avut un efect nesemnifi cati v asupra 
dezvoltării medicamentelor pentru copii, atât în Statele 
Unite al Americii, cât și în Uniunea Europeană. Ulterior, 
urmând exemplul iniţiati vei legislati ve pediatrice de 
succes din SUA, Uniunea Europeană a adoptat 
Regulamentul pediatric nr. 1901/2006, care a intrat in 
vigoare in ianuarie 2007.

Introducerea reglementărilor pentru dezvoltarea 
medicamentelor pentru copii a avut un impact de 
anvergură referitor la modul în care se generează 
dovezile privind raportul benefi ciu/risc al noilor 
tratamente pentru bolile pediatrice.

Obiecti vele Regulamentului pediatric urmăresc 
realizarea unei cercetări clinice pediatrice eti ce și 
obţinerea unor informaţii mai bune referitoare la 
medicamentele pediatrice care să conducă la 
disponibilitatea crescută a medicamentelor autorizate 
adecvate, a formulărilor și indicaţiilor pentru copii. 

Primul obiecti v al Regulamentului pediatric (CE) nr. 
1901/2006 este realizarea și desfășurarea mai bună a 
cercetării și dezvoltării medicamentelor pentru copii. 
Această cercetare și dezvoltare trebuie să se desfășoare 
la nivelul adecvat de calitate ști inţifi că și să asigure 
siguranţa pacienţilor.

Regulamentul UE nr. 1901/2006 privind medicamentele 
de uz pediatric furnizează cadrul necesar pentru 
înfi inţarea Comitetului Pediatric (PDCO) în cadrul 

Aceste cerinţe ar putea reprezenta minimul de cerinţe, 
dar care nu sunt sufi ciente pentru o formulare 
pediatrică.

Formulare adecvată vârstei?
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Formulările adecvate vârstei pentru nou-născuţi, copii 
mici și copii înseamnă multe alte cerinţe…

Caracteristi ci specifi ce populaţiei pediatrice

domeniu și încă există posibile moti ve de îngrijorări 
eti ce și populaţii limitate pentru anumite boli, difi cultăţi 
legate de desfășurarea studiilor la nou-născuţi, de la 
moti ve logisti ce sau tehnice, lipsa infrastructurii 
adecvate, lipsa end-point-urilor adecvate și a 
instrumentelor de evaluare pediatrică validate. 

Cu toate aceste difi cultăţi, există nevoie de studii la nou 
născuţi, deoarece studiile la adulţi sau pe modele 
animale ti nere nu pot prezice adecvat proprietăţile 
farmacocineti ce sau farmacodinamice la pacienţii nou 
născuţi, extrapolarea datelor de la adulţi la nou-născuţi 
nu este posibilă, farmacocineti ca la nou născuţi fi ind 
extrem de variabilă. 

Ghidul de investi gare clinică a produselor 
medicamentoase de uz pediatric (CHMP/ICH/2711/99) 
face delimitarea populaţiei pediatrice pentru ușurarea 
interpretării informaţiilor:

Copiii nu sunt adulţi mici. Simpla reducere a dozelor de 
la adulţi nu numai că ignoră diferenţele fi ziologice 
dintre grupele de vârstă, dar se asociază cu riscuri de 
dozare, erori de medicaţie și un număr mare de reacţii 
adverse. În plus, la lipsa datelor de siguranţă și 
efi cacitate se adaugă lipsa formulărilor adecvate 
grupelor de vârstă pentru foarte multe medicamente. 
Procesele metabolice, fi ziologice și psihologice inerente 
creșterii, de la naștere la maturitate, arată că acești a nu 
pot fi  consideraţi ca adulţi mici și nici nu pot fi  
consideraţi ca un grup omogen în sine. Ca urmare, 
studiile clinice la adulţi nu sunt neapărat predicti ve 
pentru copii. Astf el, în multe cazuri, studiile clinice vor 
fi  efectuate pe copii de diferite vârste, în scopul de a 
demonstra că un medicament de uz pediatric este sigur 
și efi cace la toate grupele ţintă de vârstă pentru care 
este dezvoltat. Există o prăpasti e a cunoașterii în acest 

Relaţiile expunere răspuns rezultă din dispoziţia și 
acţiunea medicamentului dependent de vârstă. Astf el 
se constată:

• Diferenţe în mărimea şi rata de absorbţie extra-
vasculară

• Compoziţia modifi cată a organismului infl uen ţea-
ză distribuţia

• Ontogenie semnifi cati vă a transportorilor şi enzi-
melor de metabolizare a medicamentului

• Infl uenţa dinamică a dezvoltării pe funcţia renală
• Impactul dezvoltării asupra acţiunii/efectului me-

dica mentului.

Coordonatele generale care stau la baza elaborării 
formei dozate a unui medicament pediatric:

1. Grupele ţintă de vârstă: sub termenul generic de 
pediatrie este cuprinsă o perioadă de creștere și 
dezvoltare rapidă a organismului uman, cu o evoluţie 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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rapidă a organelor și sistemelor care-l coordonează, 
fără precedent pe toată perioada vieţii. 
2. Efectul substanţelor acti ve și a excipienţilor: dozele 
administrate sunt direct determinate de gradul de 
maturitate al organismului, de greutatea individului, 
suprafaţa corporală, înregistrând variaţii importante de 
la nou-născuţi la adolescenţi. 
3. Tipul și durata tratamentului versus calea de 
administrare și frecvenţa administrării: 
comportamentul pacienţilor în cazul unor boli acute 
sau pe termen lung, corelat cu vârsta va infl uenţa 
major modul de administrare al medicamentului și 
compoziţia sa; de exemplu, în caz de febră sau dureri 
vor fi  preferate formele lichide orale sau parenterale 
sau chiar rectale, în cazul unor maladii de durată, vor fi  
preferate formele solide pentru copii cu vârste peste 3 
ani sau lichide.
4. Proprietăţile medicamentului infl uenţează direct 
acceptabilitatea: palatabilitatea, caracterele 
organolepti ce sau diverse senzaţii de durere, usturime, 
care trebuie și ele cunoscute.
5. Administrarea sigură și ușoară asigură rigurozitatea 
tratamentului de către personalului autorizat sau de 
către supraveghetori. Dispoziti vul de administrare 
trebuie proiectat și ales astf el încât să completeze toate 
celelalte proprietăţi și calităţi ale medicamentului. 

Din punct de vedere farmacologic dezvoltarea 
medicamentelor pediatrice urmărește 
biodisponibilitatea corelată cu stabilirea dozei și 
frecvenţei administrării substanţelor acti ve. Elementele 
principale care stau în atenţia celor ce dezvoltă un 
astf el de produs sunt:

– absorbţia la nivelul mucoaselor, ţesutului muscular, 
pielii, plămânilor; 
– distribuţia și proporţia apă/grăsimi în organismul 
copiilor și legăturile proteice care se stabilesc cu 
moleculele de compuși acti vi; 
– metabolismul (hepati c);
– eliminarea (pe cale renală/digesti vă).

Reglementări și ghiduri relevante pentru dezvoltarea 
formulărilor de uz pediatric

Ghiduri generale

– Document de Refl ecţie: Selectarea formulărilor pentru 
populaţia pediatrică
(EMEA/CHMP/PEG/194810/2005)

– Excipienţii în dosarul pentru cererea de autorizare de 
punere pe piaţă a unui medicament
(EMEA/CHMP/QWP/396951/2006) (ghidul referitor la 
excipienţii în documentaţia de autorizare a unui 
medicament (CHMP/QWP/396951/2006)

– ICH Q8: Notă de ghidare pentru dezvoltarea 
farmaceuti că (EMEA/CHMP/167068/2004)

– Excipienţii de pe eti cheta și ambalajul 
medicamentelor de uz uman (NtA Volume 3B) (ghidul 
referitor la declararea excipienţilor în RCP și prospect/
eti chetă (CPMP/463/00)

Ghiduri specifi ce formulărilor pediatrice

• Ghid referitor la investi garea medicamentelor la 
prematuri şi nou născuţi (EMEA/536810/2008)

• Guideline on pharmaceuti cal development of 
medicines for paediatric use (EMA/CHMP/QWP/ 
180157/2011) - Ghidul privind dezvoltarea farma-
ce uti că medicamentelor de uz pediatric, recent 
intrat în vigoare, care prezintă schema logică de 
decizie şi justi fi care a alegerii componentelor 
dintr-o formulare.

• Ghid OMS: dezvoltarea farmaceuti că a medica-
mentelor pediatrice: puncte de luat în consi de-
rarepentru dezvoltarea farmaceuti că

Opiniile ști inţifi ce ale CHMP 

Legislaţia din domeniul alimentar inclusiv opiniile 
ști inţifi ce de siguranţă a alimentelor (The European 
Food Safety Scienti fi c Opinions (EFSA)

• Directi va 2006/52/EC (aditi vi alimentari) 
• Directi va 94/35/EC (îndulcitori) 
• Directi va 94/36/EC (coloranţi) 
• Directi va 2009/35/EC (coloranţi în medicamente) 

Alegerea formei farmaceuti ce dozate 

Una dintre cele mai importante probleme în 
dezvoltarea unui medicament pediatric este găsirea 
formei farmaceuti ce adecvată cu vârsta pacientului.

Este cunoscută acceptabilitatea și preferinţa copiilor 
pentru diferite forme farmaceuti ce pediatrice. 

Vârsta copilului, starea de sănătate individuală, 
comportamentul, mediul și gradul de cultură sunt 
consideraţi parametri determinanţi ai acceptabilităţii și 
preferinţei copilului. Cu toate acestea, dezvoltarea 
farmaceuti că iniţială a medicamentelor de uz pediatric 
ar trebui să se concentreze pe un număr minim de 
forme farmaceuti ce acceptabile, care sunt capabile să 
sati sfacă majoritatea copiilor din grupele de vârstă 
ţintă. Acest lucru poate fi  realizat prin dezvoltarea de 
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medicamente în forme dozate care să faciliteze 
administrarea și acceptarea pentru copii de diferite 
vârste, provenind și trăind în medii cu diverse grade de 
civilizaţie și înţelegere a actului medical și terapeuti c. 
Dezvoltarea unui medicament și realizarea lui se vor 
regăsi în toată documentaţia de autorizare a produsului 
atât în dosarul medicamentului de investi gaţie clinică 
pediatrică, cât și în modulul 3 – calitate, al cererii de 
autorizare, precum și în informaţiile produsului 
(Rezumatul caracteristi cile produsului – RCP), prospect, 
eti chetare) și vor argumenta compoziţia, alegerea 
formei farmaceuti ce, selectarea ambalajului etc. 

În Regulamentul pediatric nu se menţionează expresia 
„formulare adecvată vârstei“, dar se cere cu claritate 
adaptarea formulărilor existente sau nou propuse și 
măsurile care trebuie luate în acest sens. Adaptarea nu 
se referă numai la vârstă, ci mai degrabă la „măsuri“ de 

adaptare a dozei, concentraţiei, compoziţiei (excipienţi, 
conservanţi, coloranţi, aromati zanţi…), acceptabilităţii, 
formei farmaceuti ce legate de calea de administrare și 
lasă loc potenţialelor căi pentru realizarea acestora.

Regulamentul cere industriei să propună adaptarea sau 
dezvoltarea unor noi formulări în etapele ti mpurii ale 
dezvoltării medicamentului de uz pediatric. Termenele 
dezvoltării pediatrice sunt strâns legate de dezvoltarea 
medicamentului pentru adulţi. Din cauza multor 
aspecte nesigure ale dezvoltării medicamentului pentru 
populaţia adultă, dezvoltarea pediatrică întârzie de 
multe ori și îi urmează dezvoltării medicamentului 
pentru adulţi.

Sunt
sufi ciente 
date?

Corelarea formelor farmaceuti ce dozate cu grupele de vârstă 

Cale de 
administrare

Forma 
farmaceuti că 

dozată

Nou-născuţi 
prematuri

Nou-născuţi 
(0-28 zile)

Copii mici 
(1 lună - 2 

ani)

Copii 
preșcolari 
(2-5 ani)

Copii școlari 
(6-11 ani)

Adolescenţi 
(12-16/18 ani)

ORAL

Soluţii, picături 2 4 5 5 4 4

Emulsii /suspensii 2 3 4 5 4 4

Pulberi, granule 2 4 5 4 4 4

Efervescente 2 4 5 5 4 4

Comprimate 1 1 1 3 4 5

Capsule 1 1 1 3 4 5

Orodispersabile 1 2 3 4 5 5

Comprimate masti cabile 1 1 1 3 5 5

PARENTERAL

Soluţii i. v. 5 4 4 4 4 3

i. m. 3 3 3 4 4 3

s. c. 4 4 4 4 4 3

Sisteme de pompare 5 4 4 4 4 3

PULMONAR 

Nebulizatoare 2 3 4 5 4 3

Inhalatoare pentru lichide prin 
sprayere (MDI/Spacer)

1 3 4 5 4 4

Inhalatoare pentru pulberi (DPI) 1 1 3 4 5 5

NAZAL

Soluţii 3 4 4 4 4 4

Forme semisolide 2 3 3 4 4 4

OCULAR

Picături oft almice 3 4 4 4 5 5

Forme semisolide 2 3 4 4 4 4

CUTANAT (TOPIC) / TRANSDERMIC

Unguente, creme, geluri 4 4 4 5 5 5

Forme lichide 4 4 4 5 4 4

Plasturi transdermici 1 2 2 4 4 5

RECTAL

Supozitoare 4 5 5 4 3 2

Capsule rectale 2 3 4 4 4 3

Legenda: Neuti lizat / Neacceptat; Uti lizat cu probleme / Acceptat cu rezerve; Uti lizat / Acceptat, dar nu preferat;
Uti lizat / Acceptat cu preferinţă; Cel mai uti lizat / acceptat fără probleme (bine acceptat)

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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Studii amănunţite au condus la elaborarea unei scheme 
care indică orientati v căile de administrare și 
formulările specifi ce categoriilor de vârstă prezentate. 

Tabelul redă foarte sugesti v acceptabilitatea formelor 
farmaceuti ce dozate și căile de administrare în funcţie 
de categoriile de vârstă delimitate. Este de remarcat că 
există forme farmaceuti ce efi ciente doar pentru câteva 
categorii de vârstă ţintă. De exemplu, formele solide, 
orale sunt neindicate categoriei de nou-născuţi și 
copiilor mici în cazul cărora se va opta pentru forme 
lichide, parenterale sau chiar orale. Comitetul Pediatric 
(PDCO) la nivelul EMA a editat documente ști inţifi ce 
(ghiduri, refl ecti on papers, concept papers) care stau la 
dispoziţia tuturor cercetătorilor și specialiști lor în 
formulări pediatrice.

Una dintre problemele importante ale medicaţiei 
pediatrice o consti tuie modul în care sunt acceptate 
produsele, cu efect direct asupra siguranţei și 
efi cacităţii produsului. Acceptarea unui medicament 
este determinată de câteva caracteristi ci clar 
identi fi cate:

• Gust (palatabilitate), mărime, formă, textură
• Aspect (culoare, formă, marcaje)
• Complexitatea administrării de către suprave ghe-

tor sau chiar pacient
• Doza terapeuti că: volum, număr de comprimate 
• Frecvenţa şi durata tratamentului
• Dispoziti vul de administrare
• Ambalajul primar inclusiv modul de închidere 
• Mod de administrare şi posibilul disconfort ime-

diat sau apărut ulterior (durere, ...) 
• Formularea medicamentului pentru populaţia 

pe diatrică 

Caracteristi cile formulărilor legate de parti cularităţi ale 
substanţelor acti ve și excipienţilor, căi de administrare, 
forme farmaceuti ce dozate, sisteme de ambalare și 
dispoziti ve de administrare sunt elemente defi nitorii 
ale dezvoltării produselor de uz pediatric.

Substanţa acti vă şi excipienţii
Caracteristi cile fi zico-chimice ale unei substanţe acti ve 
infl uenţează major efi cacitatea medicamentului: 
solubilitatea, compati bilitatea și stabilitatea în diverși 
solvenţi, la diverse valori ale pH-ului, caracteristi cile 
microbiologice, transformarea polimorfă. În funcţie de 
formularea aleasă și grupul de vârstă ţinti t, se 
recomandă ca forma selectată a substanţei acti ve (acid/
bază, sare, polimorf etc.) să fi e atent aleasă din faza 
preliminară a dezvoltării farmaceuti ce. De asemenea, 
proprietăţile olfacti ve infl uenţează major forma 
farmaceuti că ce va fi  aleasă, ști ut fi ind că substanţele 
acti ve au, în general, un gust neplăcut ceea ce le face 
improprii administrării orale. 

Excipienţii, compuși chimici consideraţi ca inacti vi 
farmacologic, pot cauza reacţii adverse în mod special 
categoriilor de vârstă mică (prematuri, nou-născuţi, 
copii mici), care nu au aceeași capacitate de a 
metaboliza și elimina astf el de compuși precum adulţii. 

În dezvoltarea unui medicament de uz pediatric, 
alegerea excipienţilor se va face având în vedere 
următoarele:

• Funcţia excipientului şi posibile alternati ve de în-
locuire 

• Siguranţa produsului faţă de grupa de vârsta ţin-
ti tă, în cazul administrării unei doze zilnice 

• Durata tratamentului (doza zilnică ti mp de câteva 
zile versus câteva săptămâni sau luni)

• Gravitatea bolii versus alternati ve terapeuti ce
• Acceptabilitatea pacientului, inclusiv palatabili ta-

tea
• Alergii şi sensibilitate
• Ghidurile EMA, ICH şi ale Comisiei Europene, cu 

precădere ghidul referitor la excipienţii în docu-
mentaţia de autorizare a unui medicament 
(CHMP/QWP/396951/2006) şi ghidul referitor la 
declararea excipienţilor în RCP şi PL (CPMP/ 
463/00)

În urma studiului efectului diverșilor compuși uti lizaţi 
ca excipienţi în formulări farmaceuti ce de uz pediatric, 
au fost stabilite grupe de substanţe pentru care au fost 
emise indicaţii speciale. Sunt nenumărate cazuri in care 
excipienţii uti lizaţi în formulări pentru adulţi sunt 
contraindicaţi sau chiar interziși în medicamentele 
pediatrice. 

Tabelul alăturat prezintă excipienţi comuni în industria 
farmaceuti că ce pot provoca diverse reacţii copiilor 
mici sau celor sensibili:

Excipient
Cale de 
administrare

Reacţii adverse, efecte

Nou-născuţi și copii mici (cu vârste mai mici de 6 luni)

Alcool benzilic Oral, parenteral Neurotoxicitate, acidoza 
metabolică

Alcool eti lic Oral, parenteral Neurotoxicitate

Polieti lenglycol 
(Macrogoli)

Parenteral Acidoza metabolică

Polisorbat 20 sau 80 Parenteral Afecţiuni ale fi catului și 
rinichilor

Propilenglycol Oral , parenteral Spasme, neurotoxicitate 
hiperosmolarite, pacienţi 
cu insufi cienţă renală

Săruri de aluminiu Oral , parenteral Encefalopati e, 
anaemiamicrociti că, 
osteodistrofi e

Pacienţi hipersensibili

Azo-derivaţi Oral Urti carie, 
bronhoconstricţie, 
angioedem
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Excipient
Cale de 
administrare

Reacţii adverse, efecte

Clorura de benzalconiu Oral, nazal și 
ocular

Bronhoconstricţie

Clorocrezoli Parenteral Reacţii anafi lacti ce

Dextran Parenteral Reacţii anafi lacti ce

Ricinoleat de 
macrogolglicerol

Parenteral Reacţii anafi lacti ce

Parabeni Oral, parenteral 
ocular, topic

Alergii, dermati te de 
contact

Acid sorbic Topic Dermati te de contact

Amidon Oral Boala celiacă indusă 
degluten

Sulfi ţi, bisulfi ţi Oral, parenteral Astm, raches, tulburări 
abdominale

Ceruri Topic Dermati te de contact, 
urti carii

Pacienţi cu tulburări metabolice

Aspartam Oral Fenilketonuria

Fructoză Oral, parenteral Intoleranţă ereditară la 
fructoză

Lactoză Oral Intoleranţă la lactoză, 
diaree

Sorbitol Oral Intoleranţă ereditară la 
fructoză

Sucroză Oral, parenteral Intoleranţă ereditară la 
fructoză

Studiul efectului excipienţilor uti lizaţi în preparate de 
uz pediatric, a condus la delimitarea unor grupe 
chimice cu indicaţii speciale, deseori până la interdicţia 
uti lizării pentru aceste categorii de pacienţi. 

Conservanţii din categoria benzoaţilor (alcool benzoic 
sau acid benzoic) nu se vor folosi în formulări pentru 
nou-născuţi deoarece cresc riscul apariţiei icterului.

Anti oxidanţii, excipienţi uti lizaţi pentru creșterea 
stabilităţii produselor, care alături de conservanţi au și 
rol anti microbian, sunt restricţionaţi și trebuie justi fi caţi 
în general în cazul medicamentelor și cu atât mai mult 
pentru cele de uz pediatric.

Îndulcitorii joacă un rol important în medicamentele 
pentru copii și adolescenţi, deoarece caracteristi cile 
organolepti ce modifi cate de substanţa acti vă generează 
greutăţi în administrarea produselor. Alegerea 
agentului de îndulcire și concentraţia acestuia, efectele 
secundare generate trebuie să fi e cunoscute și 
justi fi cate. Îndulcitorii naturali (sucroza, fructoza) sunt 
interziși copiilor cu diabet sau cu intoleranţă la 
fructoză, în ti mp ce îndulcitorii sinteti ci (sorbitol, xilitol, 
aspartam) au alte restricţii care îi fac uti lizabili cu 
precauţii speciale. 

Coloranţii trebuie uti lizaţi numai în cazuri bine 
justi fi cate, deoarece, datorită structurilor chimice 
azo-derivaţi (tartrazina, galben amurg) chinoline, 
xantani, prezintă caracter alergen și carcinogen. Din 
aceste moti ve, uti lizarea coloranţilor este strict 

reglementată de Directi va 2009/35/EC, Directi va 
94/36/EC și Directi va 78/25/EC.

Uti lizarea aromati zanţilor în formulările pediatrice 
trebuie să ţină seama de considerente fi ziologice și 
psihologice care conduc la acceptarea sau respingerea 
de către copiii a unui medicament. Spre deosebire de 
adulţi, copii nu au abilitatea de a recunoaște un gust 
anume dintr-o aromă, dar asociază gusturile cu senzaţii 
prealabile plăcute sau neplăcute. Medicamentele în a 
căror compoziţie intră arome vor fi  testate pe voluntari, 
iar în specifi caţia de calitate vor fi  incluse teste 
corespunzătoare de verifi care. 

Literatura de specialitate menţionează aromele 
specifi ce asociate unor senzaţii de bază. 

Gust Aromă specifi că asociată

acid Vișine, lămâie, lime, mandarine, portocala, căpșuni

alcalin Banane, caramel, fructul pasiunii, piersici, lemn dulce

amar Ciocolată, grapefruit, fructul pasiunii, piersici, lemn dulce

sărat Caramel, lămâie, portocală vanilie

dulce Banane, caramel, ciocolată, vanilie

Medicamentele în a căror compoziţie s-au folosit 
arome vor trebui testate pe voluntari, iar în specifi caţia 
de calitate vor fi  incluse teste corespunzătoare de 
verifi care.

Gustul formulării trebuie evaluat la copii folosind scala 
cu cinci puncte hedonice (expresia facială). Percepţia 
globală a gustului trebuie să refl ecte gustul iniţial, 
gustul de după, aroma si textura formulării. Interesant, 
dar gustul este studiat rar la copii chiar și pentru 
formulările comerciale disponibile.

Metodologie adecvată vârstei pentru testarea gustului.

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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PRACTICA FARMACEUTICĂ

Alegerea modului și a dispoziti vului de administrare

În ti mpul dezvoltării farmaceuti ce, alegerea modului de 
administrare este parte integrantă din procesul de 
elaborare a produsului având în vedere importanţa 
administrării cu exacti tate a dozei terapeuti ce.

Alegerea formei dozate și calea de administrare a unui 
medicament nou trebuie să se facă în urma analizei 
avantajelor și dezavantajelor pe care le prezintă faţă de 
grupul de vârstă ţinti t, luând în considerare 
proprietăţile substanţei acti ve, excipienţii uti lizaţi, 
dispoziti vul de administrare, riscul erorilor de 
administrare și acceptabilitatea pacienţilor.

Administrarea dozei terapeuti ce trebuie să fi e cât mai 
exactă, mai ales când medicamentul se comercializează 
în ambalaje multi doză. De aceea, ambalajul și sistemul 
de închidere vor fi  alese în funcţie de grupul de vârstă 
ţintă. Astf el, pentru adolescenţi se pot alege ambalaje 
discrete, ușor de manevrat sau de transportat, iar 
pentru copii ambalajul va fi  comod pentru 
supraveghetori, dar cu închidere securizată faţă de 
copii. 

Alegerea mărimii ambalajului se va face în strânsă 
legătură cu doza recomandată, cu durata tratamentului, 
cu precauţie faţă de eventuale erori de medicaţie. Se va 
lua în considerare supradozarea, ingesti a accidentală 
totală, acceptabilitatea pacientului. Erorile de 
medicaţie în cazul nou-născuţilor sunt determinate de 
cele mai multe ori de calculul greșit al dozelor sau 
diluţiilor necesare sau de formulări inadecvate. 
Administrarea medicamentelor către copiii prematuri 
sau nou-născuţi prezintă probleme deosebite legate de 
limitarea doar la câteva ti puri de forme farmaceuti ce 
dozate, la toxicitatea excipienţilor. Administrarea 
intravenoasă, cea mai frecventă, este restricţionată de 
numărul redus de locuri de aplicare, folosit 
concomitent și pentru nutriţie, de dispoziti vele de 
administrare create special, de toleranţa locală și 
toxicitatea preparatelor. 

Administrarea orală este limitată la produse lichide care 
trebuie să se găsească, de preferinţă, în ambalaje 
unidoză, pentru a evita pe cât posibil uti lizarea 
conservanţilor sau anti oxidanţilor. De asemenea, și 
medicamentele solide (granule, pulberi) vor fi  
prezentate, preferabil, tot în ambalaje unidoză. 
Condiţia esenţială este ca producătorul să se asigure că 
doza eliberată din ambalaj este doza terapeuti că, iar 
riscul subdozării sau supradozării este minim.

Concentraţia substanţei acti ve trebuie calculată astf el 
încât medicamentul să poată fi e administrat fără 

diluti e, deoarece diluţiile înainte sau după măsurarea 
dozei terapeuti ce sunt contraindicate, din cauza 
pierderilor însemnate de compuși acti vi, deci subdozări 
ale medicamentului.

Această grijă deosebită este dovedită de obligati vitatea 
ca ambalajele multi doză să fi e însoţite de dispoziti ve 
care să permită măsurarea dozelor în funcţie de diverși 
parametri ca vârstă sau greutate sau ambele, cât și de 
multi tudinea de variante existente pe piaţă. Ca o 
dovadă a acestei atenţii este evoluţia în ti mp a acestor 
măsuri dozatoare de la fl acoane gradate la linguriţe 
marcate.

Din dorinţa unei corecte administrări a dozei 
terapeuti ce, au fost create diverse variante de linguriţe 
dozatoare atașate fl aconului.

Altă variantă, mai evoluată, sunt siringile dozatoare, 
mai exacte, mai ușor de uti lizat, cu gradaţii mixte în 
kilogram-corp, cât și în ml.
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Necesitatea dozărilor cât mai exacte a condus la 
dezvoltarea ambalajelor unidoză cu formă adecvată 
unei administrări cât mai ușoare. În acest fel au fost 
dezvoltate medicamente sub formă de granule sau 
pulberi ambalate direct în dispoziti vul de administrare 
care prin solubilizare se administrează direct 
(tehnologie Parvulet). 

Acestea sunt doar câteva exemple de produse existente 
care demonstrează eforturile celor care dezvoltă 
medicamente de uz pediatric. Industria farmaceuti că 
este în conti nuă căutare și dezvoltare de produse și 
modalităţi de administrare efi ciente și sigure.

CONCLUZII
• Recunoaşterea copiilor ca o categorie specială de 

pacienţi a condus la elaborarea medicamentelor 
specifi ce într-un cadru legal adecvat.

• Importanţa medicaţiei copiilor a determinat di-
ver si fi carea şi dezvoltarea de forme şi tehnologii 
specifi ce. 

• Regulamentul Pediatric 1901/2006 a sti mulat 
dez  voltarea formulărilor pediatrice, dar şi a ghi-
durilor şi celorlalte reglementări din domeniu.

• Armamentariul de reglementări specifi ce dome-
niului pediatric, deși s-a îmbunătăţit, dar încă r ă-
mân multe de făcut pentru rezultate mulţumi to-
are.

• Atenţia şi eforturile cercetătorilor către sănătatea 
şi siguranţa copiilor este fără limite, fapt dovedit 
de rigurozitatea şi seriozitatea acordată acestei 
pro bleme. 
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