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Lucråri ªtiin¡ifice

Comprimate cu dizolvare/dezagregare rapidå –
formå modernå de administrare a
medicamentelor
Orodispersible tablets – modern form of medicine
administration
PROF. DR. VICTORIA HÎRJÅU, PROF. DR. DUMITRU LUPULIASA,
MIRCEA HÎRJÅU
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Farmacie ¿i Medicinå „Carol Davila“, Bucure¿ti
REZUMAT
Comprimatele cu dizolvare/dezagregare rapidå constituie o formå modernå de administrare a substan¡elor medicamentoase, relativ
recent introduså în terapeuticå, fiind o alternativå la preparatele orale conven¡ionale (solu¡ii, suspensii, comprimate sau capsule).
Aceste comprimatele au ca tråsåturå distinctivå capacitatea de a se dizolva sau dispersa rapid în salivå odatå plasate în cavitatea
oralå, înainte de a fi înghi¡ite.
Au fost ob¡inute printr-o tehnologie inovatoare (Zydis) ¿i introduse pe pia¡a farmaceuticå în 1986.
În prezent, interesul pentru aceatå formå modernå de administrare este în cre¿tere, în principal datoritå avantajelor pe care le
prezintå în compara¡ie cu comprimatele obi¿nuite.
Cuvinte cheie: comprimate cu dizolvare/dezagregare rapidå, cavitate oralå.

ABSTRACT
Orodispersible tablets are a modern form of medicine administration, recently introduced in therapeutics, being an alternative to
conventional oral products. These tablets have as a main trait the capacity of quickly dissolving or disintegrating in saliva, once placed
in the oral cavity before being swallowed. They have been obtained through a innovative technology (Zydis) and introduced on the
pharmaceutical market in 1986.
Today, the interest for this new modern form of administration is growing, mainly because its advantages comparing to the normal
tablets.
Key words: orodispersible tablets, oral cavity.

INTRODUCERE
Comprimatele cu dizolvare/dezagregare rapidå
constituie o formå modernå de administrare a substan¡elor medicamentoase, relativ recent introduså
în terapeuticå, fiind o alternativå la preparatele orale
conven¡ionale (solu¡ii, suspensii, comprimate sau
capsule).
Aceste comprimatele au ca tråsåturå distinctivå
capacitatea de a se dizolva sau dispersa rapid în salivå odatå plasate în cavitatea oralå, înainte de a fi
înghi¡ite.
Dizolvarea sau dispersarea (dezagregarea) comprimatelor are loc în câteva secunde, fårå a fi
mestecate ¿i fårå a necesita apå pentru administrare.

În literaturå se utilizeazå termeni diver¿i pentru
a descrie acest tip de preparate:
– Comprimate cu dizolvare sau dezagregare
rapidå (engl.: Fast Dissolving/Disintegrating
Tablets sau Rapidly Dissolving/ Disintegrating
Tablets),
– Comprimate cu topire rapidå (engl.: Fast/Quick
Melting Tablets),
– Comprimate care se dizolvå în gurå (engl.:
Mouth Dissolving Tablets),
– Sisteme de eliberare a substan¡ei medicamentoase cu dizolvare rapidå (engl.: Fast
Dissolving Drug Delivery Systems),
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– Comprimate cu dezagregare oralå (engl.:
Orally Disintegrating Tablets) – denumire
adoptatå de FDA ¿i
– Comprimate orodispersabile (engl. Orodispersible Tablets), denumire sub care sunt oficializate în Farmacopeea Europeanå ¿i în
Farmacopeea Românå edi¡ia a X-a, Supliment
2004 (monografia „Preparate bucale“).
Conform Farmacopeelor men¡ionate, comprimatele orodispersabile trebuie så se dezagrege în 3
minute, atunci când sunt examinate conform testului
de dezagregare oficial pentru comprimate ¿i capsule.
Conceptul de dizolvare/dezagregare rapidå se referå înså la acele comprimate care se dizolvå sau se
dezagregå extrem de repede în salivå, în 15 pânå la
30 de secunde. Aceste comprimate reprezintå de fapt
adevåratele comprimate cu dizolvare/dezagregare
rapidå.
Din punct de vedere istoric, primele comprimate
orodispersabile pot fi considerate comprirmatele
sublinguale. Plasate între limbå ¿i gingie, acestea
determinå apari¡ia rapidå a ac¡iunii, ca urmare a
dizolvårii excipien¡ilor solubili din formulare, urmatå
de eliberarea substan¡ei active ¿i absorb¡ia sa prin
mucoasa sublingualå, bogat vascularizatå.
Înså comprimatele orale cu dizolvare/dezagregare rapidå, în sensul men¡ionat anterior, au fost
ob¡inute printr-o tehnologie inovatoare (Zydis) ¿i introduse pe pia¡a farmaceuticå în 1986.
În prezent, interesul pentru aceatå formå modernå
de administrare este în cre¿tere, în principal datoritå
avantajelor pe care le prezintå în compara¡ie cu
comprimatele obi¿nuite.
În plus, comprimatele cu dizolvare/dezagregare
rapidå sunt foarte adecvate pentru administrarea la
pacien¡i care au dificultå¡i de degluti¡ie (disfagie),
în special din categoria vârstnicilor ¿i copiilor. De
asemenea, disfagia este asociatå cu unele afec¡iuni:
HIV, unele boli neurologice, dar ¿i cu radioterapia
la nivelul capului sau a gâtului.
Totodatå, aceste comprimate reprezintå o formå
utilå de administrare pentru o serie de bolnavi: imobiliza¡i la pat, care suferå de afec¡iuni psihice grave
sau care le afecteazå judecata, care prezintå vertij
prelungit sau care sunt afecta¡i de un atac brusc de
alergie sau tuse, când înghi¡irea comprimatelor sau
a capsulelor obi¿nuite poate deveni dificilå.

AVANTAJELE COMPRIMATELOR
ORODISPERSABILE

Nu necesitå administrarea cu apå sau alt lichid,
deoarece saliva produce dizolvarea, dezagregarea
sau topirea rapidå în gurå a preparatului. Pot fi
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administrate în orice moment sau în orice loc, în
cazul bolilor acute, pacien¡ilor imobiliza¡i la pat,
persoanelor care cålåtoresc sau care nu au la îndemânå o surså de apå pentru ingerare.
Reprezintå o formå farmaceuticå idealå pentru
substan¡e medicamentoase care se absorb la nivel
bucal (de exemplu, pentru apomorfinå, buspironå,
midazolam, timolol ¿.a.) sau pentru substan¡e care
suferå un efect extins al primului pasaj hepatic.
Mascheazå gustul neplåcut al unor substan¡e medicamentoase, îmbunåtå¡ind complian¡a, în special
în cazul copiilor.
Comparativ cu preparatele lichide orale, ele sunt
mult mai u¿or de transportat ¿i permit realizarea unei
dozåri exacte la administrare.
În viitor, pot constitui forme adecvate pentru eliberarea oralå a unor proteine sau peptide terapeutice,
care au o biodisponibilitate limitatå când sunt administrate în comprimate conven¡ionale.

DEZAVANTAJE
Componentele formulårii ¿i tehnologia de fabrica¡ie a comprimatelor trebuie så asigure un echilibru între duritate ¿i viteza rapidå de dizolvare sau
dezagregare a acestora.
Contactul direct al substan¡elor active cu papilele
gustative necesitå mascarea oricårui gust neplåcut
al ingredientelor active.
Sunt dificil de formulat comprimate de acest tip
care så con¡inå doze mari de substan¡å medicamentoaså.
Tehnologiile de fabrica¡ie sunt mai complexe ¿i
mai costisitoare decât tehnologiile uzuale de comprimare.
Ambalarea trebuie så asigure atât integritatea
mecanicå a comprimatelor (care sunt friabile, pentru
a permite dizolvarea sau dezagregarea rapidå), cât
¿i stabilitatea preparatului finit (în cazul comprimatelor foarte higroscopice ob¡inute prin liofilizare).

CONSIDERAºII DE FORMULARE
Substan¡a medicamentoaså
Practic, numårul substan¡elor medicamentoase
care pot fi încorporate în comprimatele orodispersabile este nelimitat, dar cele mai potrivite sunt
substan¡ele active pentru care se urmåre¿te apari¡ia
rapidå a ac¡iunii terapeutice: analgezice, antiinflamatoare, antimigrenoase, antihistaminice, antidepresive, neuroleptice, antispastice, antiparkinsoniene.
Alte substan¡e active „candidate“ promi¡åtoare
ce pot fi încoporate în comprimate cu dizolvare/
dezagregare rapidå apar¡in urmåtoarelor grupe
terapeutice:
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EXCIPIENºII
Excipien¡ii utiliza¡i în formulare sunt strâns lega¡i
de tehnologia de fabrica¡ie ¿i de caratceristicile ce
trebuie conferite acestor comprimate, respectiv rezisten¡a mecanicå ¿i viteza de dizolvare/dezagregare.
O categorie importantå de excipien¡i este reprezentatå de dezagregan¡i sau superdezagregan¡i.
Ace¿tia joacå un rol important în dizolvarea ¿i
dezagregarea comprimatelor orodispersabile, deoarece un dezagregant adecvat ¿i o concentra¡ie
optimå a acestuia asigurå dezagregarea rapidå ¿i
viteze înalte de dizolvare.
Ca superdezagregan¡i se pot folosi amidonglicolatul sodic, celuloza microcristalinå, polivinilpirolidona reticulatå, amidonul pregelatinizat. De
asemenea, ca dezagregant poate fi folosit un amestec
efervescent (acid citric: carbonat acid de sodiu).
În general, dezagregan¡ii intervin în dizolvarea/
dezagregarea comprimatelor prin mecanisme diferite: efect capilar, îmbibare, eliberare de gaze,
reac¡ie enzimaticå, deformare, for¡e de respingere
între particulele dezagregantului ¿i restul particulelor
componente.
Superdezagregan¡ii ac¡ioneazå printr-un efect
combinat de absorb¡ie a apei ¿i gonflare.

Dezagregant

Granulele se dizolvå ¿i
compartimentul se
dezagregå

Mecanismul de ac¡iune a superdezagregan¡ilor

O altå categorie de excipien¡i este reprezentatå
de zaharuri, utilizate pentru mascarea gustului ¿i ca
excipien¡i de umpluturå.
Dintre zaharuri, se folosesc mai ales manitolul,
sorbitolul, xilitolul, dextroza, fructoza etc., care sunt

solubile ¿i prezintå bune proprietå¡i de compresibilitate ¿i compactibilitate (existå sorturi direct compresibile), conferind o senza¡ie plåcutå în gurå ¿i o
bunå mascare a gustului. De asemenea, zaharurile
dau cristalinitate (texturå) ¿i elegan¡å preparatelor.
Excipien¡i precum gelatinå hidrolizatå sau nehidrolizatå, algina¡i, dextrani, sunt utiliza¡i ca polimeri
formatori de matri¡e solubile (mase poroase). Ace¿ti
polimeri imprimå comprimatelor rezisten¡å la manipulare, o structurå lucioaså ¿i amorfå.
Dupå caz, se mai pot adåuga agen¡i de suspendare sau pentru ajustarea pH-ului, agen¡i absorban¡i (dacå substan¡a activå este sensibilå la umiditate), agen¡i crioprotectori (de exemplu glicina)
pentru a preveni contrac¡ia ¿i colapsul comprimatelor
ob¡inute prin liofilizare.
Al¡i excipien¡i uzuali inclu¿i în formulare sunt
diluan¡i solubili în apå, lubrifian¡i, agen¡i antistatici,
plastifian¡i, lian¡i, coloran¡i ¿i aromatizan¡i.

TEHNOLOGII DE FABRICAºIE
În prezent, comprimatele orodispersabile se ob¡in
prin aplicarea câtorva tehnologii de fabrica¡ie brevetate sub diverse denumiri de unele companii de
medicamente.
Aceste tehnologii constau în: liofilizare (uscare
prin congelare sau criodesicare), sublimare, uscare
prin pulverizare, turnare (prin comprimare sau încålzire), extrudarea masei ¿i comprimare directå.
Fiecare tehnologie utilizeazå una sau mai multe
combina¡ii de procese de fabrica¡ie, descrise mai jos.
La dezvoltarea unui sistem cu dizolvare/dezagregare rapidå se au în vedere urmåtoarele obiective:
– evaluarea necesitå¡ii de a masca gustul substan¡ei medicamentoase;
– încorporarea substan¡ei active în matri¡a comprimatului;
– ambalarea.
Mascarea gustului substan¡ei medicamentoase
urmåre¿te evitarea contactului direct al acesteia cu
limba prin intermediul unor tehnologii unice, precum:
– acoperirea substan¡ei medicamentoase cu înveli¿uri polimerice, care nu se dizolvå la pH-ul
salivar, dar se dizolvå rapid în fluidul gastric;
în acest fel, se evitå perceperea gustului amar
al substan¡ei medicamentoase cedate din comprimat;
– absorb¡ia substan¡ei medicamentoase pe un
suport transportor (sfere inerte, granule sau
pelete);
– microencapsularea;
– uscarea prin pulverizare a substan¡ei medicamentoase dispersate sau dizolvate într-o
solu¡ie polimericå (spray-drying);
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– complexarea substan¡ei medicamentoase cu
ciclodextrine (complec¿i de incluziune) sau
cu rå¿ini schimbåtoare de ioni.
Pentru încorporarea substan¡ei medicamentoase
în matri¡a comprimatului se folosesc tehnologii diverse, precum:
– liofilizare (uscare prin congelare sau criodesicare),
– turnare (prin comprimare sau încålzire),
– comprimare directå,
– sublimare.
Spre deosebire de comprimatele obi¿nuite, comprimatele cu dizolvare/dezagregare rapidå necesitå
ambalaje specializate, din cauza fragilitå¡ii lor ¿i a
sensibilitå¡ii relativ mari la umiditatea ambientalå.
Pentru a evita problemele legate de expunerea la
umiditate ¿i de men¡inere a integritå¡ii fizice, în mod
uzual se folosesc materiale de ambalat sub formå
de folii laminate rigide (blistere). Cel mai adesea,
comprimatele sunt foarte fragile, scoaterea lor din
blister prin împingere fiind contraindicatå. De aceea,
blisterele sunt sigilate cu o folie u¿or deta¿abilå.
În continuare se vor descrie pe scurt trei dintre
tehnologiile de fabrica¡ie aplicate în prezent.

TEHNOLOGIA ZYDIS
Tehnologia Zydis a fost dezvoltatå de Scherer.
Produsele Zydis® se prezintå sub forma unor tablete
ob¡inute prin liofilizare, cu un grad ridicat de porozitate, caracteristic produselor realizate prin criodesicare.
Structura poroaså permite accesul rapid al salivei
în preparat, dizolvarea excipien¡ilor solubili (gelatina ¿i manitolul) ¿i eliberarea substan¡ei atcive. Poro-

Procesul tehnologic Zydis
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zitatea ridicatå conferå produsului finit o rezisten¡å
mecanicå micå ¿i impune utilizarea unui ambalaj
special conceput (blistere având alveolele sub formå
de dom).
Procesul de fabrica¡ie a preparatelor este redat în
figura urmåtoare ¿i cuprinde urmåtoarele faze:
– prepararea suspensiei/solu¡iei de substan¡å
medicamentoaså;
– formarea – umplerea blisterelor cu dispersia
de substan¡å medicamentoaså;
– înghe¡area rapidå;
– uscarea prin congelare (liofilizarea);
– închiderea blisterelor.
Liofilizarea in situ (direct în alveolele blisterului)
determinå aderarea liofilizatului de folia laminatå a
blisterului, asigurând astfel fixarea produsului în
alveole, fapt ce împiedicå mi¿carea sa în alveole ¿i
îl fere¿te de abraziuni în timpul manipulårii ¿i transportului.
Blisterele sunt introduse în sa¿ete de hârtie ¿i aluminiu pentru a fi protejate de umiditate.

TEHNOLOGIILE ORASOLV ªI DURASOLV
Aceste tehnologii sunt dezvoltate de Cima Labs
Inc.
Produsele OraSolv® se ob¡in prin comprimarea
directå a amestecului de pulberi (substan¡å activå ¿i
excipien¡i), folosind echipament de comprimare
conven¡ional ¿i ma¿ini de comprimare de mare
vitezå.
Dezagregarea rapidå a produselor OraSolv se
ob¡ine prin folosirea în formulare a unor excipien¡i
hidrosolubili ¿i aplicarea unor for¡e de comprimare
scåzute, care produc comprimate moi ¿i friabile.
Comprimarea menajatå conduce la o porozitate mare
¿i implicit la o accelerare a vitezei de dizolvare.
Dezagregarea este activatå de salivå ¿i
favorizatå de utilizarea unui amestec
efervescent (acid citric ¿i carbonat sau
carbonat acid de sodiu).
Pentru a reduce manipularea comprimatelor, procesele de comprimare ¿i condi¡ionare sunt integrate, iar pentru condi¡ionare se folose¿te un ambalaj special
proiectat, denumit PakSolv.
DuraSolv reprezintå o tehnologie mai
nouå, prin care se ob¡in comprimate robuste,
dure, dar cu o dizolvare rapidå.
Comprimatele fabricate prin aceastå
tehnologie con¡in un diluant care nu poate
fi comprimat direct ¿i un lubrifiant.
Op¡ional, ele pot så con¡inå un amestec
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eferverscent, iar substan¡a activå nu necesitå
mascarea gustului.
În aceastå tehnologie, se folosesc diluan¡i sub
formå de particule fine care nu se pot comprima
direct. Aria mare a suprafe¡ei particulelor ¿i folosirea
unor propor¡ii mari de excipien¡i solubili conduc la
„topirea“ comprimatului.
Comprimatele DuraSolv au o rezisten¡å mecanicå
care permite condi¡ionarea lor în recipiente obi¿nuite
(flacoane, blistere sau sa¿ete).

oralå rapidå: Lyoc® (Cephalon Corp.), Flashtab®
(Etypharm), Flashdose® (Biovail), WOWTAB®
(Yamanouchi Pharmatech.).

ALTE TEHNOLOGII
În afara tehnologiilor descrise mai sus, existå o
serie de alte procedee tehnologice brevetate pentru
ob¡inerea comprimatelor cu dizolvare/dezagregare

Structura unui produs Flashtab
(Prographarm/Ethypharm)

Tabelul 1
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Urmåtoarele tehnologii sunt în curs de dezvoltare: Kryotab® (Biotron), OraQuick® (K V
Pharmaceutical), Quick-Dis® (Lavipharm Lab),
Advatab® (Eurand), Qdis® (Phoqus), Frosta®
(Akina).
În tabelul 1 este redatå o compara¡ie între caracteristicile specifice ale produselor ob¡inute prin
tehnologiile descrise:

EXEMPLE DE COMPRIMATE CU DIZOLVARE/

–

–
–

DEZAGREGARE RAPIDÅ

În tabelul 2 sunt redate o serie de produse comercializate pe pia¡a farmaceuticå sub formå de comprimate cu dizolvare/dezagregare oralå rapidå.

–

RECOMANDÅRI PRIVIND UTILIZAREA
COMPRIMATELOR CU DIZOLVARE/
DEZAGREGARE ORALÅ RAPIDÅ

La eliberarea acestui tip de comprimat, farmacistul trebuie så aibå în vedere urmåtoarele aspecte:
– så atragå aten¡i pacientului asupra faptului cå
aceste comprimate încep så se dizolve/disperseze rapid în gurå în propria salivå, fårå a
fi necesarå utilizarea apei pentru înghi¡irea
comprimatului sau mestecarea acestuia;
– descre¿terea volumului de salivå poate încetini viteza de dizolvare/dezagregare ¿i descre¿te biodisponibilitatea produsului; de
aceea, comprimatele de acest tip nu sunt potrivite pentru pacien¡ii care î¿i administreazå
simultan medicamente anticolinergice sau

–

care suferå de sindromul Sjörgen sau de uscåciunea gurii;
comprimatele se pot folosi de cåtre pacien¡ii
care au dificultå¡i de mastica¡ie sau prezintå
dureri locale ¿i de copiii care î¿i pierd denti¡ia
primarå;
produsele trebuie påstrate ferit de umiditate;
så sublinieze diferen¡a dintre comprimatele
orodispersabile ¿i cele efervescente; totu¿i, în
cazul comprimatelor OraSolv ¿i DuraSolv, pacien¡ii trebuie informa¡i cå pot sim¡i o furnicåturå plåcutå pe limbå, ca urmare a slabei
efervescen¡e a formulårilor;
medicul trebuie så specifice pe prescrip¡ie cå
recomandå eliberarea de comprimate orodispersabile (cele mai multe comprimate orodispersabile au acelea¿i concentra¡ii ca ¿i comprimatele conven¡ionale);
dacå medicul prescrie de exemplu produsul
Zydis (care este brandul tehnologiei), fårå så
indice produsul specific, farmacistul trebuie
så ia legåtura cu acesta spre a låmuri orice
confuzie.

CONCLUZII
Comprimatele cu dizolvare/dezagregare rapidå
reprezintå o formå modernå de administrare a
medicamentelor care oferå o alternativå viabilå, în
special pentru pacien¡ii care au dificultå¡i de degluti¡ie a comprimatelor ¿i capsulelor tradi¡ionale.

Tabelul 2
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Flexibilitatea formulårii permite încorporarea unei
game largi de substan¡e medicamentoase apar¡inând
unor clase terapeutice diverse.
Tehnologiile de fabrica¡ie brevetate de unele
companii au permis introducerea pe pia¡å a unor

preparate utile atât în tratamentul bolilor acute, cât
¿i al celor cronice.
Aceastå nou genera¡ie de medicamente poate
conduce la o complian¡å ¿i la rezultate îmbunåtå¡ite.
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