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Referate generale

Preparate oromucozale – noi strategii de
design
Oromucosal formulas – new design strategies
PROF. DR. VICTORIA HÎRJÅU, PROF. DR. DUMITRU LUPULIASA
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

REZUMAT
Cavitatea oralå reprezintå o cale de administrare a unor medicamente pentru efect local ¿i sistemic. Eliberarea sistemicå a
medicamentelor necesitå depå¿irea unor limite ale acestei cåi, ¿i anume îmbunåtå¡irea permeabilitå¡ii transmucozale, re¡inerea preparatului
la locul de aplicare ¿i secre¡ia continuå de salivå ¿i ingerarea ei ulterioarå, care poate conduce la o pierdere substan¡ialå de substan¡å
activå ¿i, prin urmare, la o biodisponibilitate reduså.
În acest sens, au fost abordate diferite strategii de design ¿i dezvoltare a unor sisteme de eliberare a substan¡elor medicamentoase
care så permitå utilizarea cavitå¡ii orale ca un portal de acces a acestor substan¡e în circula¡ia sistemicå.
Cuvinte cheie: preparate oromucozale, faringe, mucoaså oralå

ABSTRACT
Oral cavity represents a way of administration for a number of drugs with local an systemic effect. Systemic diffusion of drugs needs
overpassing several limits of this method, such as improving transmucosal permeability, retaining the product on the aplication area and
continuous saliva secretion and its ulterior ingeration, which can lead to a substantial loss of active substance and therefore to a low
biodisponibility.
Different strategies of design and development of systems for diffusion of medical substances which permit the use of oral cavity as
an access way of these substances in systemic circulation have been analysed.
Key words: oromucosal formulas, pharyn, oral mucosa

INTRODUCERE
Preparatele oromucozale (bucofaringiene) sunt
preparate solide, semisolide sau lichide, care con¡in
una sau mai multe substan¡e active, destinate administrårii în cavitatea oralå ¿i/sau în faringe, în vederea
ob¡inerii unui efect local sau sistemic.
Dacå aplicarea topicå a unor forme farmaceutice
bucofaringiene folosite în tratamentul unor patologii
locale este cunoscutå de foarte mult timp, „exploatarea“ cavitå¡ii orale ca portal pentru furnizarea substan¡elor medicamentoase în circula¡ia sistemicå este
relativ recentå.
Preparatele destinate ob¡inerii unui efect local pot
fi concepute pentru administrarea pe o anumitå parte
a cavitå¡ii orale, precum gingia sau faringele, în timp
ce preparatele destinate ob¡inerii unui efect sistemic

sunt concepute pentru a fi în primul rând absorbite
într-unul sau în mai multe locuri ale mucoasei orale.
Pentru multe preparate oromucozale este posibil
ca o anumitå por¡iune din substan¡a activå så fie
înghi¡itå ¿i absorbitå în tractul gastrointestinal.
Ca loc de aplicare a medicamentelor, cavitatea
oralå prezintå o serie de avantaje evidente:
– aplicare u¿oarå ¿i accesibilitate excelentå;
– localizarea preciså a formei farmaceutice;
– oportunitatea eliberårii imediate sau prelungite;
– evitarea efectului de prim pasaj;
– evitarea inactivårii unor substan¡e active în
tractul gastrointestinal;
– siguran¡å în utilizare.
Limitele asociate cåii orale includ:
– suprafa¡a disponibilå micå;
– permeabilitatea relativ scåzutå a mucoasei orale;
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– senza¡ia de corp stråin ¿i perceperea accentuatå a unui eventual gust neplåcut al substan¡ei active ¿i a unei texturi „nisipoase“, nepotrivite a preparatului;
– contactul scurt dintre forma farmaceuticå ¿i
locul de aplicare ca urmare a secre¡iei continue a salivei ¿i a motilitå¡ii mucoaselor orale.

CARACTERISTICILE MUCOASEI ORALE
În designul ¿i dezvoltarea farmaceuticå a unui
sistem de eliberare oromucozalå, caracteristicile anatomice, histologice ¿i fiziologice ale mucoasei orale
au un rol esen¡ial îndeosebi în transferul în circula¡ia
sistemicå a substan¡ei active eliberate în cavitatea
oralå.
Cavitatea oralå este cåptu¿itå cu o membranå
mucoaså, mucoasa oralå, capabilå de deformare
elasticå, pentru a se acomoda cerin¡elor legate de
vorbire ¿i mastica¡ie.

Figura 1. Structura mucoasei orale

În rezumat, urmåtoarele caracteristici ale mucoasei orale influen¡eazå procesul de absorb¡ie a
substan¡elor active:
– este formatå dintr-un ¡esut epitelial pluristratificat, scuamos, în care se pot identifica o
regiune cheratinizatå (mucoasa masticatorie)
care acoperå gingia ¿i palatul dur, ocupând
aproximativ 50% din suprafa¡a gurii, o regiune necheratinizatå (mucoasele bucalå,
sublingualå ¿i lingualå), care acoperå obrajii,
plan¿eul bucal ¿i limba, cu excep¡ia pår¡ii
dorsale, ¿i o regiune specializatå (papilarå)
de pe partea dorsalå a limbii, care este par¡ial
cheratinizatå ¿i par¡ial necheratinizatå;
– grosimea epiteliului oral variazå în func¡ie de
regiune.

Aceste diferen¡e regionale în morfologia mucoasei orale determinå caracteristici diferite de permeabilitate ¿i au o influen¡å considerabilå asupra designului ¿i a locului de aplicare a preparatului oromucozal.
Caracterul preponderent lipidic al mucoasei orale
face dificil pasajul moleculelor mari, dar permite
traversarea sa de moleculele mici, ionizate, prin simplå difuziune.
Este bogat vascularizatå, aportul sanguin fiind
asigurat prin intermediul arterei carotide externe,
respectiv prin ramifica¡iile acesteia (arterele maxilarå, lingualå, sublingualå, gingivalå ¿i facialå); din
patul capilar, sângele este colectat în vena jugularå
internå, astfel încât substan¡ele medicamentoase care
se absorb prin mucoasa oralå intrå direct în circula¡ia
generalå, evitând pasajul hepatic.
Mucoasa este umectatå ¿i protejatå de salivå, o
secre¡ie mucoaså constituitå din mucine solubile ¿i
produså de glandele submandibulare, parotide,
sublinguale ¿i, în mai micå måsurå, de glandele
salivare minore.
Caracteristicile salivei ¿i ale mucusului influen¡eazå eficacitatea preparatelor oromucozale:
– pH-ul (6,5-7,5); acesta poate fi controlat pe
zone strict localizate ¿i poate servi la optimizarea absorb¡iei substan¡elor active pe cale
transcelularå;
– grosimea filmului salivar (0,07-0,10 mm) ¿i
mucinele con¡inute permit adeziunea formulårilor ce con¡in polimeri mucoadezivi;
– con¡inutul în esteraze (în principal carboxilesteraze) poate determina hidroliza unor substan¡e active susceptibile (cu grupe ester);
– secre¡ia continuå de salivå (circa 750 mL pe
zi la adult) influen¡eazå timpul de remanen¡å
a preparatului în cavitatea oralå ¿i determinå
deple¡ia substan¡ei atcive disponibile pentru
absorb¡ie bucalå, ca urmare a ingerårii unei
pår¡i din aceasta eliberatå în salivå.

PREPARATE OROMUCOZALE
În FR X, Supliment 2004 sunt descrise urmåtoarele preparate oromucozale sau bucofaringiene:
– Solu¡ii pentru gargarisme, inclusiv Solu¡ii
concentrate pentru gargarisme ¿i Pulberi solubile pentru gargarisme;
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– Ape de gurå;
– Solu¡ii gingivale;
– Solu¡ii ¿i suspensii bucofaringiene;
– Picåturi ¿i sprayuri bucofaringiene;
– Sprayuri sublinguale;
– Geluri ¿i paste oromucozale;
– Geluri ¿i paste gingivale;
– Pastile ¿i pastile moi;
– Capsule moi oromucozale;
– Comprimate pentru supt;
– Comprimate sublinguale;
– Comprimate bucale;
– Preparate mucoadezive orale.
Cu excep¡ia comprimatelor sublinguale ¿i bucale,
a preparatelor mucoadezive ¿i a sprayurilor sublinguale destinate ob¡inerii unei ac¡iuni generale, celelalte forme men¡ionate mai sus au efecte locale ¿i
sunt preparate clasice bine cunoscute.
De aceea, în continuare se vor face referiri doar
la formulåri mai recent dezvoltate, în special cu
ac¡iune sistemicå, ca rezultat al absorb¡iei bucale sau
sublinguale.

STRATEGII DE DESIGN AL PREPARATELOR
OROMUCOZALE

În dezvoltarea unor astfel de preparate, au fost
investigate diverse strategii vizând:
– mårirea suprafe¡ei de contact a preparatului
cu mucoasa (comprimate orale cu dizolvare/
dispersare rapidå);
– localizarea preparatului pe o suprafa¡å delimitatå, restrânså a mucoasei orale (comprimate bucale ¿i sublinguale, sprayuri sublinguale);
– formularea unor preparate capabile så se
ata¿eze de mucoasa oralå pentru o perioadå
de timp prelungitå prin conferirea unor proprietå¡i mucoadezive (comprimate bucale mucoadezive);
– dirijarea uni- sau multidirec¡ionalå a eliberårii

substan¡ei active (comprimate bucale adezive
acoperite sau multistratificate);
– cedarea controlatå a substan¡ei active (plasturi
transmucozali), etc.
Comprimate sublinguale ¿i bucale
Sunt preparate unidozå destinate aplicårii sub
limbå, respectiv între obraz ¿i gingie, pentru a ob¡ine
un efect sistemic. În general, sunt formulåri simple,
nesofisticate, u¿or de ob¡inut prin tehnici standard
de fabrica¡ie, ¿i con¡in de obicei antianginoase
(izosorbid dinitrat ¿i nitroglicerinå) sau hormoni
steroidieni (metiltestosteronå).
Comprimate orale cu dizolvare sau dispersare
rapidå
Sunt formulåri potrivite pentru substan¡e active
solubile în salivå ¿i care au o permeabilitate bunå
prin mucoasa oralå.
Sunt indicate în patologii care reclamå o absorb¡ie
rapidå a substan¡ei active.
Aceste comprimate sunt fabricate prin tehnologii
patentate ¿i sunt destinate dizolvårii sau dispersårii
rapide în salivå (în mai pu¡in de 1 minut), rezultând
astfel solu¡ii cu concentra¡ii mari în substan¡å activå,
capabile så acopere u¿or suprafa¡a mucoasei orale.
În prezent, existå pe pia¡å o serie de comprimate
de acest tip, con¡inând analgezice antipiretice, antihistaminice, anxiolitice etc. (Tabelul 2).
Sisteme bucale mucoadezive
Au ca obiectiv localizarea ¿i imobilizarea
sistemului de eliberare a substan¡ei active pe gingie.
Sunt destinate absorb¡iei sistemice prin
intermediul mucoasei bucale de-a lungul unei
perioade de timp prelungite.
În formularea acestor preparate sunt inclu¿i
polimeri hidrofili naturali, de semisintezå sau sintezå,
care, prin umectare cu salivå, produc un hidrogel
flexibil, aderent de mucoasa bucalå. Bioadeziunea
de substratul biologic se bazeazå pe interac¡ia dintre
glicoproteinele mucinei ¿i polimerul mucoadeziv.

Tabelul 2. Comprimate orale cu dizolvare/dispersare rapidå
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Bioadeziunea are la bazå mecanisme diverse,
precum hidratarea, formarea de legåturi fizicochimice sau medierea de cåtre receptori afla¡i la
suprafa¡a celulelor (lectine).

Figura 2. Secven¡e ale fenomenului de mucoadeziune

Preparatele mucoadezive se prezintå sub formå
de comprimate mucoadezive sau alte preparate solide sau semisolide mucoadezive.
Comprimate bucale mucoadezive
Comprimatele mucoadezive constau fie din
matrice monolitice, par¡ial acoperite sau din matrice
multistratificate, conform unui aranjament spa¡ial,
a¿a cum este detaliat în figura 3.
Comprimatele monolitice par¡ial acoperite sunt
u¿or de fabricat prin tehnici conven¡ionale; acestea
pot con¡ine cantitå¡i mari de substan¡e medicamentoase. Dacå este necesar, substan¡ele active pot
fi co-formulate cu un promotor de absorb¡ie.
Fe¡ele comprimatului care nu vin în contact cu
mucoasa sunt acoperite, acest sistem permi¡ând
unidirec¡ionarea substan¡ei medicamentoase ¿i evitând
dispersarea substan¡ei medicamentoase în salivå.
Comprimatele multistratificate permit o varietate
de aranjamente geometrice. În acest caz, în func¡ie
de modul de încorporare a substan¡ei medicamentoase, aceasta poate fi eliberatå unidirec¡ional
sau în toatå cavitatea oralå.
Ca polimeri mucoadezivi, se utilizeazå:
– polimeri naturali (alginat de sodiu, chitosan,
gelatinå, gumå guar, gumå xanthan);
– polimeri semisintetici: carboximetilceluloza
sodicå, hidroxipropilceluloza, hidroxipropilmetil celuloza, hidroxietilceluloza;
– polimeri sintetici: carbopoli, alcool polivinilic,
polivinilpirolidona;
Un polimer mucoadeziv ideal trebuie så aibå
urmåtoarele caracteristici:
– så fie netoxic ¿i neabsorbabil;
– så fie neiritant pentru membrana mucozalå;

Figura 3. Reprezentarea schematicå a unor sisteme
solide oromucozale

– så adere rapid de epiteliul umed;
– så prezinte specificitate de loc;
– så încorporeze u¿or substan¡a medicamentoaså ¿i så o cedeze cu u¿urin¡å.
Factorii care influen¡eazå cedarea din comprimatele bioadezive sunt: natura/tipul de polimer,
raportul substan¡å medicamentoaså/polimer, cinetica
de umectare a sistemului ¿i al¡ii.
Plasturi mucoadezivi lamina¡i ¿i filme adezive
Se caracterizeazå printr-o arie a suprafe¡ei mare
¿i o flexibilitate diferitå.
În compozi¡ia plasturilor adezivi sunt inclu¿i polimeri similari celor din comprimatele mucoadezive.
Plasturii adezivi pot fi destina¡i fie unei cedåri
unidirec¡ionale cåtre mucoasa oralå, fie unei cedåri
bidirec¡ionale cåtre mucoaså ¿i cåtre cavitatea oralå.
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Partea adezivå a sistemului poate fi utilizatå ca
transportor medicamentos sau ca simplu adeziv
pentru re¡inerea stratului non-adeziv încårcat cu substan¡å medicamentoaså.
Utilizarea unui strat suport impermeabil va
maximiza gradientul de concentra¡ie medicamentoaså ¿i va prelungi adeziunea, deoarece sistemul
este protejat de salivå.
Mårimea unui astfel de sistem poate fi de la 1-3
2
cm sau pânå la 10-15 cm2, dependent de locul de
administrare.
Filmele adezive se pot prepara relativ u¿or, fiind
încårcate cu substan¡å medicamentoaså. De
exemplu, s-a cercetat un film simplu de hidroxipropilcelulozå pentru eliberarea propranololului ¿i
un film simplu prin complexarea hidroxipropilcelulozei cu acid tanic sau boric (Zilactin®).
Dintre substan¡ele medicamentoase experimentate în astfel de sisteme de eliberare, se pot cita:
analgezice opioide, peptide.
Pentru eliberarea controlatå a substan¡elor medicamentoase la nivelul cavitå¡ii orale au fost
investigate ¿i alte tipuri de preparate:
– Comprimate mucoadezive bucale cu dezagregare lentå
Sunt comprimate ale cåror formå ¿i dimensiuni
sunt potrivite pentru amplasarea pe suprafa¡a gingivalå. Aceastå localizare evitå pierderile de substan¡å activå ca urmare a ingerårii ¿i permite eliberarea acesteia pe o zonå delimitatå, promovând
absorb¡ia ¿i asigurând o eliberare sus¡inutå.
Dezagregarea lentå se datoreazå formulårii care,
în mod obi¿nuit, con¡ine o asociere de hidroxipropilmetilcelulozå, carboximetilcelulozå ¿i lactozå.
Acest sistem a fost experimentat pentru eliberarea
prelungitå a propranololului, lidocainei, clorpromazinei, progesteronului, metiltestosteronului,
clormadinon acetatului.
– Sprayuri bucale sau sublinguale
Sunt sisteme cu eliberare transmucozalå imediatå
a unor substan¡e medicamentoase precum antihistaminice, antianginoase, analgezice, hormoni steroidici, antidepresive, sedative etc.

Figura 4

Preparatele au un efect rapid, con¡in doze mici ¿i
evitå efectul primului pasaj hepatic.
Sunt formulate ca simple solu¡ii care pot fi eliberate prin pulverizare din aerosoli de tip pompå
sau aerosoli cu agen¡i propulsori.
Cele mai plauzibile secven¡e care explicå procesul
de absorb¡ie ¿i limitarea sa la circa 30-60 de minute
sunt urmåtoarele:
– solu¡ia este dispersatå sub formå de picåturi
foarte fine pe membrana mucozalå,
– solventul fie este absorbit prin membranå, împreunå cu o parte din substan¡a activå, fie este
diluat de salivå sau au loc ambele procese,
– substan¡a medicamentoaså prezentå în solvent
care nu este imediat absorbitå se depune sub
forma unui film sub¡ire pe stratul de mucinå,
care ac¡ioneazå ca un mucoadeziv natural ¿i
leagå substan¡a medicamentoaså de membranå,
– ulterior, substan¡a medicamentoaså difuzeazå
în stratul lipidic membranar ¿i de aici în circula¡ia sistemicå,
– alternativ, substan¡a poate fi dizolvatå în salivå ¿i înghi¡itå.
Tabelul 3
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– Gume de mestecat medicamentoase
Sunt destinate tratamentului local sau ob¡inerii
unui efect sistemic dupå absorb¡ia prin mucoasa
bucalå sau sublingualå sau din tractul gastrointestinal. Sunt constituite dintr-un nucleu în care este
încorporatå substan¡a activå ¿i o bazå de gumå insolubilå în salivå, constituitå din elastomeri, rezine,
gråsimi, emulgatori, diluan¡i ¿i eventual antioxidan¡i.
Pot fi acoperite cu polimeri, cearå, zahår sau al¡i
îndulcitori care så atenueze gustul neplåcut conferit
de bazå.
Tabelul 4. Componentele gumei de mestecat

Aceste preparate au avantajul cå sunt re¡inute un
timp prelungit în cavitatea oralå, au o bunå stabilitate, asigurå un efect sistemic rapid dacå substan¡a
activå este u¿or absorbitå prin mucoasa oralå. Atunci
când sunt formulate pentru substan¡e active absorbabile din tractul digestiv, produc o mai micå irita¡ie
a stomacului, deoarece acestea sunt dizolvate sau
suspendate în salivå înainte de a ajunge în stomac.

Eliberarea substan¡elor active din gumele masticabile poate fi comparatå cu un proces de extrac¡ie,
fiind influen¡atå de o serie de factori dependen¡i de
pacient: timpul de mestecare, frecven¡a ¿i intensitatea
acesteia, cantitatea de salivå.
Au unele dezavantaje, ca de exemplu: masticarea
excesivå, pe o perioadå prelungitå, poate produce
dureri ale mu¿chilor faciali, utilizarea extensivå a
gumelor acoperite cu zahår cauzeazå diaree, pot
provoca supradozare prin utilizarea unui numår
mare de gume într-un interval scurt de timp.
În preparatele comerciale disponibile sunt incluse ca substan¡e active nicotina, acidul ascorbic,
acetatul de clorhexidinå, fluorura de sodiu, carbamida, såruri de zinc (Tabelul 5).
Sistem cu aplicare subgingivalå (Periochip®)
Este un sistem de eliberare controlatå a clorhexidinei în mediul subgingival, men¡inând nivelurile
medicamentoase eficiente timp de 7-8 zile.
Sistemul se prezintå sub forma unui film biodegradabil ob¡inut pe bazå de gelatinå reticulatå, cu
dimensiuni adaptate locului de aplicare. Substan¡a
activå este cedatå prin biodegradarea sistemului. Este
recomandat ca adjuvant în tratamentul bolilor periodontale.
Aceastå tehnologie poate oferi oportunitå¡i ¿i
pentru încorporarea altor substan¡e active folosite
Tabelul 5
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în tratamentul bolilor periodontale: antibacteriene,
antiinflamatoare, imunomodulatori ¿i substan¡e care
pot influen¡a resorb¡ia oaselor.

Figura 5. Aplicarea sistemului Periochip®

CONCLUZII
Cavitatea oralå reprezintå o cale de administrare
a unor medicamente pentru efect local ¿i sistemic.
Eliberarea sistemicå a medicamentelor necesitå
depå¿irea unor limite ale acestei cåi, ¿i anume
îmbunåtå¡irea permeabilitå¡ii transmucozale,
re¡inerea preparatului la locul de aplicare ¿i secre¡ia
continuå de salivå ¿i ingerarea ei ulterioarå, care
poate conduce la o pierdere substan¡ialå de substan¡å
activå ¿i, prin urmare, la o biodisponibilitate reduså.
În acest sens, au fost abordate diferite strategii
de design ¿i dezvoltare a unor sisteme de eliberare
a substan¡elor medicamentoase care så permitå
utilizarea cavitå¡ii orale ca un portal de acces al
acestor substan¡e în circula¡ia sistemicå.
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