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Objectius

� Promoure la recerca que es dur a 
terme als laboratoris de la Facultat. 

� Contextualitzar
� Donar a conèixer les vies transdèrmica i 

transmucosa
� Difondre l’aplicació de la metodologia

in vitro amb cel·les de Franz



Context

� La Farmacocinètica estudia el curs
temporal de les concentracions dels
fàrmacs en l’organisme i construeix
models per a interpretar dades i per
tant, valorar o predir l’acció
terapèutica o tòxica d’un fàrmac.

� La Biofarmàcia estudia la influència
de la forma farmacèutica sobre els
aconteixements farmacocinètics i
farmacodinàmics a conseqüència
de la seva administració

Dosis -
Concentració

Forma 
Farmacèutica

-
Biodisponibilitat

i Efecte



Semi-sòlid
� Preparacions destinades a 

aplicació en pell i mucoses

� Dermatologia

� Cosmètica



Pell

� Òrgan més extens 2m2

� Espessor de pocs mm 
(0,28-2,97 mm)

� Funció principal: protecció
contra factors externs

www.descodificacionbiologica.es



Capes de la Pell

� Estrat corni: principal 
barrera

� Epidermis: regeneració
contínua cèl·lules
epidèrmiques. 

� Dermis: vasos ssanguinis, 
limfàtics, nervis (nutrició)

https://secure.health.utas.edu.au/intranet/cds/pathprac/Files/MainIndex/
NormaPictures/Skin/Epidermis400.jpg



ULL

� Barreres a la penetració
dels fàrmacs

� Còrnia

� Conjuntiva

� Esclera

Ramos G.R. Tesis UB 2017.



ULL

� Col·liris: solucions
destinades a aplicació
oftàlmica

� 95% dosi és eliminada 
en pocs minuts

� Alternatives augmentin
biodisponibilitat

Ramos G.R. Tesis UB 2017.



APLICACIONS
ESTUDIS IN VITRO 
D’ALLIBERAMENT

• de semi-sòlids
• Perfil d’alliberació
• Estudis d’equivalencia

entre formulacions

Objectiu:
� Caracteritzar l’alliberació

d’un principi actiu d’un
producte semi-sòlid. 

� Estudi comparatiu dels
perfils d’alliberació
d’ambdós productes. 

ESTUDIS IN VITRO D’ABSORCIÓ 
PERCUTÀNIA

Objectiu:
• Determinar l’absorció

d’una substància a través 
de la pell mitjançant un 
estudi in vitro. 



Canvis

equipament

Procés de 
fabricació

Mida del lot

(escalat)

D’ubicació del 
procés de 
fabricació

Components

Composició

(excipients, 
proveïdors)

Estudi d’alliberació

Quan és necessari? (FDA)



Estudi d’alliberació

recerca
Què aporta?

Caracterització –
informació bàsica



No hi ha 
normativa

Estudi de permeació

Quan és necessari? 

Guies
amb

Recomanacions



Estudi de permeació

recerca
Què aporta?

• Avaluar el comportament i 
predir l’eficàcia a través de 
la pell. 

Farmacèutic

Teràpia local

Teràpia sistèmica

Cosmètic
No 

absorció
d’actius



COM? 

www.permegear.com

Cel·les de Franz



Exemple projecte de recerca

Formulació

Caracterització

(FQ i galènica)

Test d’alliberació

Estudi de 
permeació

Prediccions
In vivo

Avaluació Biofarmacèutica
de formulacions de Ketorolac



Formulacions de KT

� Hidrogels
� Carbomer

� Poloxamer
� Nanopartícules polimèriques

KT Carbomer HG KT Poloxamer HG

SEM
TEM



Release

� Hidrogels
� Carbomer

� Poloxamer

First order
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Permeació en pell

� Hidrogels
� Carbomer

� Poloxamer



Permeació en còrnia

� Formulacions:
� Nanopartícules

� Solució de KT



Comparació còrnia - pell

Temp= 32ºC



Estudi histològic

� Hidrogels
� Carbomer

� Poloxamer

A= negatiu
B= positiu
C= Poloxamer HG
D= Carbomer HG
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