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Bevezetés

Az utóbbi években olyan új innovatív gyógyszerfor-
mák kerültek a gyógyszerkincsbe, mint például a száj-
nyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív gyógysze-
res filmek. Jelentőségüket az adja, hogy a szájnyálka-
hártya, mint alternatív beviteli kapu lehetőséget bizto-
sít a hatóanyag szisztémás bejuttatására a first pass 
hatásnak, a gyomor savas miliőjének és a gasztro-
intesztinális traktusban található enzimek bontó hatá-
sának kiküszöbölésével. Ezáltal kivédhetjük számos 
farmakon károsodását, bomlását, illetve eliminálódá-
sát. A betegek, különösen a gyermekek szívesen elfo-
gadják, alkalmazzák ezt a gyógyszerformát kis mére-
te, flexibilitása, könnyű alkalmazhatósága és tetszetős 
megjelenése miatt, ezáltal a compliance jelentősen nö-
velhető. Az is kardinális kérdés, hogy a gyógyszeripar 
az alternatív beviteli kapuk és innovatív gyógyszer-
formák felé fordul, hiszen egyre kevesebb a potenciá-
lis új farmakon jelölt, mely szóba jöhet a terápiában. 
Ezeket a tényeket az is jól bizonyítja, hogy az Ameri-
kai Egyesült Államokban számos cég, valamint Euró-
pában a Novartis is jelen van a gyógyszerpiacon 
mukoadhezív filmekkel. 

Továbbképző cikksorozatunk első részében a száj-
nyálkahártya felépítésével és a nyállal szeretnénk 
részletesen foglalkozni, mivel előbbi a gyógyszerfor-
ma alkalmazási helye és a felszívó felület egyben, 
utóbbi pedig mint kioldó közeg játszik szerepet. A má-
sodik részben a mukoadhézió mechanizmusát, a mu-
cin szerepét, a szájnyálkahártya barrier funkcióját és a 
hatóanyagok penetrációját foglaljuk össze. Végül a 
harmadik cikkben a mukoadhezív filmekről, az alkal-
mazott filmképző polimerekről, segéd- és hatóanya-
gokról, valamint gyártásukról kívánunk részletesen 
szólni. 

A szájnyálkahártya anatómiája, élettana, felépítése 
[1-5]

A bukkális régiót elölről és oldalról az ajkak és az or-
cák határolják, hátulról és középről a fogak és az íny, 
alulról és felülről pedig az ajkaktól és orcáktól halad a 
nyálkahártya az íny felé. A szájüreg teljes felülete 170 
cm2 [6], melyből mindössze 50 cm2 az a hasznos fel-
szín, ami nem szarusodott el, így hatóanyag abszorp-
ciójára alkalmas [7]. A szájnyálkahártya magába fog-

lalja a bukkális, szublingvális, íny, szájpadlási és ajaki 
nyálkahártyákat. Ezek azonban három fő típusba so-
rolhatóak: a permeábilis nyálkahártya, mely buk káli-
san (az orcáknál) és szublingválisan található meg, a 
következő a specializálódott hám (receptorok), mely a 
nyelvet borítja, végül a rágó nyálkahártya, mely az 
ínyen és a kemény szájpadláson fordul elő [8]. Három 
jól elkülöníthető rétege van: legkívül az epitélium ha-
tárolja, mely az alatta elhelyezkedő bazálmembránhoz 
kapcsolódik, ez utóbbi pedig a legalul található tá-
masztó szöveteken nyugszik. Ezeket további anatómi-
ai egységekre oszthatjuk (kívülről az alsó rétegek felé 
haladva): 

 – epitélium: nyák réteg, sztrátum disztendum, sztrá-
tum filamentózum, sztrátum suprabazále, sztrátum 
bazále, 

 – bazálmembrán, valamint a 
 – támasztó szövetek: lamina propria, szubmukóza. 
A bukkális nyálkahártya vastagsága emberek ese-

tén 500-800 μm közé tehető [9]. A szájüreget védő 
epitélium el nem szarusodott és elszarusodott részre 
osztható (1. ábra). 

Az el nem szarusodott sejtrétegek a lágyszöveteket 
borítják úgy, mint: az orca (bukkális nyálkahártya), a 
nyelv alsó része, a lágy szájpadlás, a szájfenék és az 
ajkak. A szájnyálkahártya 60%-át teszi ki ez a szövet-
típus [10], körülbelül 40-50 sejtrétegből áll és 500-600 
μm vastagságú [11]. A bukkális nyálkahártya elsődle-
ges funkciója az alatta elhelyezkedő szövetek védel-
me. A szöveteket lipidmediált per meábilitási barrier 
védi az el nem szarusodott területeken, így védelmet 
nyújt antigénnel, karcinogén anyagokkal, mikrobioló-
giai toxinokkal, ételekben és italokban előforduló en-
zimekkel szemben is, valamint meggátolja a folyadék-
veszteséget [12, 13]. 

A fő lipidbarriert 76%-ban foszfolipidek, 23%-ban 
glükoszfingolipidek és 0,72%-ban ceramidok alkotják 
[14]. Az elszarusodott sejtek a kemény szöveteket il-
letve azokat a rögzített anatómiai képleteket borítják, 
amelyek nagy mechanikai igénybevételnek vannak ki-
téve, mint például a kemény szájpadlás vagy az íny 
[15]. A struktúrája nagyon hasonlít az epidermiszéhez 
és körülbelül a szájüreg 25%-át borítja [6]. A szájüreg 
nagyjából 15%-át borítja részben elszarusodott epité-
lium, mely elsősorban a nyelv felső részén található 
meg [16] és ízérző receptorokat is tartalmaz. A bazál-
membrán összekötő funkciót tölt be az epitélium és az 
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alatta elhelyezkedő szövetek között, kapcsolatot te-
remt a rétegek határán, továbbá megfelelő mechanikai 
alátámasztást nyújt az epitéliumnak. A bazálmembrán 
kb. 1-2 μm vastagságú [17] és az itt található kera-
tinociták vándorolnak fel az epitéliális régióba, köz-
ben alakjuk és méretük is megváltozik. A felszíni sejt-
réteg folyamatosan leválik, hasonlóan az epidermisz-
hez [16]. A legalul elhelyezkedő támasztó szövetek ha-
tározzák meg a szájnyálkahártya mechanikai stabilitá-
sát. A bukkális epitéliumba hosszú, kúpos sejtek 

nyúl nak be a lamina propriából, 
mely kollagén rostokat, vérereket 
és simaizmot tartalmazó réteg 
[12]. Elsősorban mechanikai sze-
repet tölt be, nincs jelentős bar-
rier funkciója a különféle anya-
gok penetrációja során [18, 19]. 

Az orcák területén számos 
race mózus, mucinózus és sze ró-
zus mirigy található [20], melyek 
kisméretűek, a nyálkahártya és 
az izom közé ágyazottan helyez-
kednek el. A maxilláris artéria 
szállítja a vért a bukkális nyálka-
hártyába, így gazdagabban ere-
zett, mint szublingválisan, az íny 
vagy a szájpadlás területén és a 
véráramlás is gyorsabb (2,4 ml/
perc/cm2). Az artériás érhálózat 
az arteria carotis externa-ból ered 
[21]. A nyálkahártya durva felü-

letű [22] és az epitélium 5-6 naponta megújul [9]. 
Permeabilitása nagyobb, mint a bőré, de kisebb a vé-
konybél áteresztő képességénél [23-25]. Ez nemcsak a 
bél nagyobb felszívó felületével magyarázható, hanem 
annak szerkezetével is, hiszen ha figyelembe vesszük, 
hogy a bélhámot csak egyrétegű epitélium borítja ön-
magában, akkor érthető a jelentős eltérés az említett 
szövetek permeábilitása között (2. ábra). 

Az el nem szarusodott területeken a bukkális 
epitélium sejtjei megtartják a sejtmagjukat és né-

1. ábra: A bukkális nyálkahártya keresztmetszeti rajza [9]

2. ábra: A bukkális nyálkahártya, a bőr és a vékonybél áteresztőképessége különbségének anatómiai okai [4]
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hány citoplazma funkciót, valamint keresztkötött fe-
hérje burok veszi őket körül [22]. A differenciálódás 
során jelentős eltérés figyelhető meg az elszarusodó 
és az el nem szarusodó sejtek között, és ez okozza a 
szaruréteg kialakulását vagy hiányát. Az el nem sza-
rusodó sejtek érésük során elhagyják a bazális régiót 
és a felszín felé vándorolva a differenciálódásuk fo-
lyamán nagyobb méretűek lesznek, közben lipideket 
és cito keratinokat építenek be, azonban ezek az 
anyagok nem aggregálódnak vagy kötegelődnek, 
szemben az elszarusodó sejtekkel [22]. A sejtek kül-
ső felszínéhez ún. MCG-k kapcsolódnak, mikor az 
epitélium felső harmadába érnek1. Ezek minden 
hámtípusban előfordulnak [26], jelenlétük tehát ki-
mutatható a szájnyálkahártyában, azonban pontos 
funkciójuk még nem tisztázott [27, 28]. Körülbelül 2 
μm átmérőjűek, a Golgi apparátusban képződnek és 
a sejtek érése során vándorolnak a felszíni sejthár-
tyához, ahol fuzionálnak azzal [27]. A folyamat so-
rán tartalmukat a sejt közötti térbe bocsátják [29]. 
Az el nem szarusodó hámszövetben amorf szerkeze-
tűek [27], kis százalékuk lamellákat is tartalmazhat 
[30], viszont a bukkális nyálkahártya jobb 
permeábilitását részben az okozza, hogy a sejt kö-
zötti térben nincsenek lamellákba rendeződött 
lipidek [31]. Az egészséges szájüreget mikroorganiz-
musok kolonizálják, gombák, vírusok és baktériu-
mok egyaránt előfordulnak a szájflórában. Több mint 
700 mikroorganizmus jelenlétét mutatták már ki 
[32], így nagyon fontos a szájüregben alkalmazott 
mukoadhezív rendszer hatása a normál szájflórára, 
illetve annak egyensúlyára. 

A nyál fogalma, a nyálmirigyek anatómiája és 
működése [33-35]

A nyál egy tiszta, mukoszerózus exokrin szekrétum, 
a kis és nagy nyálmirigyekből származó komplex 

1 MCG betűszó az angol kifejezés ’membrane-coating granules’ 
rövidítése, szabad fordításban: ’rétegburkoló szemcse’.

összetételű folyadék [36, 37]. A nagy nyálmirigyeket 
a felső állkapcsi első két őrlőfoggal szemközt elhe-
lyezkedő páros parotid, a szájfenéken található szub-
man dibu láris és szublingvális mirigyek alkotják. A 
kis nyálmirigyek (körülbelül 450-750 darab) pedig az 
alábbi helyeken fordulnak elő a szájüregben: az alsó 
ajkaknál, a nyelven, a szájpadlás, az orcák és a farinx 
területén [37]. A protektív összetevőket ez utóbbiak 
termelik, habár jóval kevesebb mennyiségű nyál kép-
ződik bennük [38]. A normál napi nyálmennyiség 
1,0-1,5 liter, mely az alábbiak szerint oszlik meg a 
nyálmirigyek között: 20% parotid, 65% szubman-
dibuláris, 7-8% szublingvális és kevesebb, mint 10% 
a kis nyálmirigyekből. Stimuláció hatására a parotid 
nyáltermelése a teljes mennyiség 50%-ára emelkedik 
[38]. A mirigyállományban acinus, duktusz és mio-
epiteliális sejtek találhatóak. Szerózus, muci nózus és 
vegyes váladékot egyaránt elválaszthatnak; a parotid 
szerózus, a kis mirigyek mucinózus, míg a szub-
mandibuláris és szub ling vális sejtek vegyes nyálat 
termelnek. 

A nyál összetétele

A nyál nagyon híg folyadék, több mint 99%-át víz al-
kotja, de a maradék 1%-ban számos anyagot tartal-
maz, így tudja betölteni összetett szerepét. Elektroli-
tok (a legfontosabb a nátrium-, kálium-, klorid- és bi-
karbonátion) és nyomelemek (Σ 0,2%), immunglobuli-
nok, fehérjék (0,3%), enzimek, mucinok és a fehérje 
bomlástermékei (karbamid és ammónia) is megtalál-
ható benne (az I. táblázatban a nyugalmi és a stimu-
lált értékeket is feltüntettük). Az ionok aktív transz-
porttal kerülnek a szérumból a nyálba. A nyálban 1-2 
mg/ml koncentrációban fehérje található: glikopro tei-
nek, enzimek, immunglobulinok, peptidek: cisztatin, 
sztaterin, hisztatin, prolingazdag fehérjék, melyek ko-
valens kötéssel kapcsolódnak cukrokhoz, foszfát- és/
vagy szulfátionokhoz [34]. A három nagy nyálmirigy 
eltérő összetételű váladékot termel: a parotid amiláz, 
prolingazdag fehérje, agglutinin, cisztatin, lizozim és 

I. táblázat
A nyál és a plazma összehasonlítása [34]

komponens plazma nyál(nyugalmi) nyál(stimulált)
Na+ (mmol/l) 145 5 20-80
K+ (mmol/l) 4 22 20
Ca2+ (mmol/l) 2,2 1-4 1-4
Cl- (mmol/l) 120 15 30-100
HCO3- (mmol/l) 25 5 15-80
PO4

3- (mmol/l) 1,2 6 4
Mg2+ (mmol/l) 1,2 0,2 0,2
SCN- (mmol/l) <0,2 2,5 2
NH3 (mmol/l) 0,05 6 3
(NH2)2CO (mmol/l) 2-7 3,3 2-4
Fehérje (g/l) 70 3 3
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extraparotid glikoprotein tartalmú nyálat termel. Nagy 
koncentrációban található lizozim és a kéttípusú mu-
cin (MG1 és MG2) a szublingvális mirigy által elvá-
lasztott nyálban, míg a szubmandibuláris váladék el-
sősorban MG1-ben és amilázban gazdag [39]. 

A nyál pH-ja, áramlása, a nyáltermelés idegi 
szabályozása, folyamata

Az acinus sejtekben termelt nyál izotóniás, viszont a 
duktusz rendszeren áthaladva hipotóniássá válik [40]. 
Normál körülmények között a pH-ja 6-7 közötti, azon-
ban lassú folyásnál 5,3, míg gyorsnál 7,8 is lehet [38]. 
Nyugalmi állapotban 0,1 ml/perc feletti a nyálterme-
lés, azonban stimulus hatására a minimum folyási tér-
fogat értéke 0,2 ml/percre emelkedik [41]. Az átlagos, 
nem stimulált folyási érték 0,3 ml/perc [38, 42], a sti-
mulált térfogat maximum 7 ml/perc lehet [38], ekkor 
csökken az elektrolitok, fehérjék és mucin mennyisége 
[39]. A nyálmirigyek kettős beidegzésűek. Szimpati-
kus túlsúly esetén az acinus sejteken keresztül fehérjé-
ben gazdag nyál termelődik, míg paraszimpatikus do-
minancia során vizes, híg lesz a váladék [38]. 

Tovább bontva a vegetatív szabályozást, a nyálter-
melés és összetétel az alábbiak szerint változik: α-ad-
renerg stimulus hatására Ca2+ influx miatt a sejtek fe-
hérjében gazdag nyálat választanak el, melyet ala-
csony mucin koncentráció, kis térfogat és viszkózus 
sajátság jellemez. β-adrenerg túlsúly esetén nincs 
elektrolit beáramlás, viszont az acinus sejtekből fehér-
jékben gazdag szekrétum távozik, mely mucinban 
gazdag és viszkózus, habos megjelenésű és jóval las-
sabban kerül elválasztásra [43]. A kolinerg túlsúly 
elektrolitokban gazdag és nagy térfogatú nyálat ered-
ményez [44, 45]. Íz, illat és mechanikai inger (rágás), 
fájdalom, a terhesség alatti hormonváltozás, vagy ag-
resszió hatására fokozódik a nyáltermelés, míg a 
stressz és a menopauza környéki hormonváltozás 
csökkenti azt [34]. A nyáltermelésnek is van napi és 
éves ciklusa: alvás alatt termelődik a legkevesebb és 
leglassabb folyású nyál, míg a legtöbb étel-ital fo-
gyasztásakor egy napon belül, nyáron alacsony, télen 
pedig csúcsáramlás figyelhető meg [38, 46, 47]. A po-
puláció 30%-a panaszkodik élete folyamán hosszabb-
rövidebb ideig fennálló szájszárazságról (xerosztómia) 
kezelőorvosának, fogorvosának [48]. A stimulált nyál-
termelésben megfigyelhető hipofunkció nem életkor-
függő, viszont idősekben csökken a nyálban található 
mucin mennyisége [44, 45].

A nyáltermelés nem exocitózissal valósul meg, ha-
nem vezikulákból ürülve, melyekbe paracelluláris 
úton jut a víz. Ez pedig a test folyadékháztartásától 
függ, így például láz, hányás, hasmenés esetén keve-
sebb víz áll rendelkezésre, ezért csökken a nyálterme-
lés, ami miatt a betegek szájszárazságra panaszkod-
hatnak [34]. 

A nyál szerepe és funkciója

A nyál fő funkciói: 
 – lubrikáció és védelem, 
 – pufferelés és tisztítás, 
 – a fogak integritásának fenntartása, 
 – antibakteriális aktivitás és 
 – ízlelés és emésztés. 
A lubrikáns szerepét a nyálban található mucinok 

töltik be, ezáltal a rágásban, a nyelésben és a beszéd-
képzésben is szerepet játszanak. A megfelelő pH ki-
alakításában legfontosabb puffer a bikarbonát, de ezen 
kívül szerepet játszik még az ammónia, karbamid és 
foszfát is [49-51]. Az étkezést követő öt percen belül 
csökkenni kezd a száj pH-ja, majd negyedóra múltán 
éri el a 6,1 körüli értéket [52-54]. A fogak épségét te-
kintve az 5,0-5,5 körüli pH rendkívül kritikus, mert 
kedvez a kariesz kialakulásának [39]. A kalcium, a 
foszfát és a fehérjék antiszolubilizáló faktorként funk-
cionálnak és modulálják a fogak de- és reminerali zá-
cióját. A fehérjék és mucinok a megfelelő tisztítást 
biztosítják oly módon, hogy összekapcsolódnak, agg-
regálódnak a mikroorganizmusokkal, továbbá közre-
működnek a plakk metabolizmus szabályozásában. 
Egy a nyálban található peptid, a sztaterin stabilizálja 
a kalcium és foszfát sók oldódását a nyálba, lubri-
kánsként beborítja a fogak felszínét, így védve a sók 
kioldódásától, valamint a hidroxiapatithoz kapcsolód-
va szintén védelmezi a fogzománcot [55, 56]. A pro-
lingazdag fehérjék közül a savas karakterűek játsza-
nak elsősorban szerepet a fogzománc védelmében oly 
módon, hogy a baktérium-hidroxiapatit kapcsolatot 
felbontják és a fogakat beborítva egy védő réteget ala-
kítanak ki a zománc felszínén, ahová a baktériumok 
nem tudnak kötődni [57, 58]. A szájüreg védelmét IgA 
(MG2-höz kapcsolódik), IgG és IgM immunglobuli-
nok, valamint fehérjék, MG2, peptidek és enzimek 
(laktoferrin, lizozim, peroxidázok) látják el [59, 60]. A 
hisztatinok kis molekulák (3-5 kDa), bázikus, hisz-
tidingazdag fehérjék [61], elsősorban anti-candida ha-
tással bírnak [62]. 

Szisztémás betegségek hatása a nyál összetételére

1.  Cisztás fibrózis: Megnőtt kalcium és összes fehérje 
koncentráció jellemzi, melyek oldhatatlan komple-
xet képeznek egymással. A nátrium- és foszfátion 
koncentráció szignifikánsan megnő [63-68]. 

2.  Szklerózis multiplex: Szignifikánsan csökken az 
IgA termelés nyugalmi állapotban [69, 70]. 

3.  Graft-versus-host betegség: A nyálmirigyek dest-
rukciója, nátriumion, lizozim koncentrációnöveke-
dés valamint foszfátion és IgA csökkenés tapasztal-
ható a betegeknél [63, 71-73]. 

4.  Diabetes mellitus (DM): Mivel az inzulinnak van 
nyálmirigy stimuláló hatása, így csökkent nyálelvá-
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lasztás figyelhető meg DM-ben szenvedő betegek-
nél. Az albumin és IgG mennyisége is csökken nyu-
galmi állapotban [63, 70, 74]. 

5.  Alkoholos eredetű májcirrhosis: A betegek 50%-
ában a parotis megnagyobbodik, ezáltal 50%-os 
nyáltermelés csökkenést idéz elő, továbbá csökken a 
nátrium-, bikarbonát- és kloridion koncentráció, va-
lamint az összes fehérje mennyiség [63, 70]. 

6.  HIV/AIDS: Csökken a nyáltermelés, a mucin és az 
antivirális, antibakteriális és antifungiális faktorok 
száma, ellenben előrehaladott stádiumban az összes 
fehérje mennyisége megnő, mivel a fehérjék köny-
nyebben átjutnak a funkciócsökkent epitéliumon 
[70, 75-78]. 

7.  Epilepszia: Fenitoint szedő betegek esetén mellék-
hatásként íny megnagyobbodás és csökkent IgA ter-
melés fordulhat elő. Ezek következményeként jelen-
tősen romlik a száj higiéné [63, 70, 79]. 

8.  ’Égő száj’ szindróma: Gyakrabban fordul elő poszt-
menopauzás nőkben, ezért is az előfordulási arány 
1:7 a férfi és a nő betegek között. A betegek szájszá-
razságról és fájdalomról panaszkodnak, azonban 
könnyen serkenthető a nyáltermelésük mind mecha-
nikailag, mind gyógyszeresen. A teljes fehérje 
mennyiség kisebb, a mucin, kálium-, klorid-, fosz-
fátion koncentráció pedig nagyobb [70, 80, 81]. 

9.  Vesebetegség: A nyál fehérje, nátrium- és káliumion 
koncentrációja a plazmáéval megegyező, a pH és kar-
bamid mennyisége szignifikánsan nagyobb [82, 83]. 

Gyógyszeres terápia hatása a nyálelválasztásra

Nagyon fontos külön kiemelni azokat a hatóanyagcso-
portokat, illetve hatóanyagokat, amelyek hatással van-
nak a nyáltermelésre, annak összetételére, valamint a 
nyálmirigyek méretére. Hiszen nemcsak a mukoad-

hezív rendszerek, vagy a szájban diszpergálódó tablet-
ták szempontjából fontos a megfelelő mennyiségű és 
összetételű nyál (kioldóközeg, mukoadhézióhoz szük-
séges mucin), hanem ezek ismerete nagyban segíti a 
gyógyszerészi gondozás során a betegekkel, illetve az 
orvossal való kommunikációt, együttműködést. 

Nyálelválasztás csökkentés

Minden olyan hatóanyag, amely a vegetatív idegrend-
szer működését gátolja, az ingerület átvitelre vagy a 
sejtműködésre hat, mellékhatásként csökkenteni fogja 
a nyáltermelés mértékét. Számos hatóanyag különböző 
hatástani csoportokból nyáltermelést csökkentő mel-
lékhatással rendelkezik, ezeket a csoportokat a II. táb-
lázatban foglaltuk össze. Az antikolinerg hatású vagy 
mellékhatású (III. táblázat), valamint az antiadrenerg 
jellegű hatóanyagok (IV. táblázat) szintén nyáltermelés 
csökkenést idéznek elő mellékhatásként. 

II. táblázat 
A nyálelválasztás mértékét csökkentő hatóanyagcsoportok 

[34]
NSAID
Antiaritmikumok
Antikonvulzív szerek
Antidepresszánsok
Antiemetikumok
Antihisztaminok
Antihipertenzív szerek
Antiparkinson szerek
Antipruretikumok
Antipszichotikumok
Spazmolitikumok
Citotoxikumok
Dekongesztánsok
Diuretikumok
Expektoránsok
MAO-inhibitorok
Trankvillánsok

III. táblázat
Hiposzalivációt okozó hatóanyagok [34]

Antikolinerghatás
Muszkarin receptor blokkolók

Atropin
Ipratropium
Oxibutinin
Pirenzepin
Propantelin
Szkopolamin

Antiparkinzon szerek
Benzatropin
Biperiden
Orfenadrin
Prociklidin 
Trihexifenidil 

Antikolinergmellékhatás
Antidepresszív szerek

Amitriptilin
Dezipramin
Imipramin
Lofepramin
Maprotilin
Nortriptilin
Oxaprotilin

Antihisztaminok
Ciklizinef
Difenhidramin
Prometazin
Tripelenamin

Antiaritmikumok
Dizopiramid

Antipszichotikumok
Klórpromazin
Butirofenonok
Lítium sók
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Nyálelválasztás serkentés

A nyálfolyás serkentéséhez a neurotranszmitter 
acetilkolin vagy noradrenalin szintjének kell emelked-
nie, hatásukra nagymennyiségű, vízben gazdag és kis 
fehérjekoncentrációjú nyál képződik. A terápiában 
számos hatóanyagot alkalmaznak ezek közül a száj-
szárazság csökkentése érdekében, például Sjögren-
szindróma, vagy nyaki besugárzás mellékhatásaként 
fellépő száraz száj esetén (V. táblázat). A szimpato-
mimetikumok szintén fokozzák a nyáltermelést (VI. 
táblázat).

Nyálmirigyek morfológiai változása

Egyes hatóanyagok előidézhetik a nyálmirigyek mor-
fológiai változását. Például β1-receptor stimuláció a 
nyálmirigy megnagyobbodását idézi elő, míg a 
metoprolol (β1 antagonista) csökkenti a mirigyállo-
mány méretét [86, 87]. A nyálmirigy állomány megna-
gyobbodását okozó hatóanyagok a VII. táblázatban 
találhatóak.

Fájdalom a nyálmirigyekben

Számos esetben másodlagos fertőzések miatt a bete-
gek fájdalmat éreznek a nyálmirigyekben. Az alábbi 
hatóanyagok alkalmazása esetén szintén fájdalom for-
dulhat elő a nyálelválasztás során: guanetidin, izmelin, 
α-metildopa, bre tilium, betanidin, klórmetiazol, klo-
nidin, citarabin, nikardipin [86]. 

Ízérzés változás és rossz lehelet (halitózis)

Főleg a kén tartalmú hatóanyagok okoznak halitózist. 
Rossz leheletet előidéző hatóanyagok például a 
dimetilszulfoxid, N-acetilcisztein, izoszorbid-dinitrát 
(VIII. táblázat) [86-92]. 

Összefoglalás

A szájnyálkahártya kiváló beviteli kapu bukkális 
hatóanyaghordozó rendszerek számára, mivel felépíté-
se, vastagsága, vérkeringése, felülete alkalmassá teszi 

IV. táblázat 
Anti-adrenerg szerek [34].

β-blokkolók α-blokkolók
β1 β1+β2 β2 α1 α1+α2 α2

Acebutolol Alprenolol Butoxamin Corinanthin Dibenamin Idazoxan
Atenolol Carteolol Doxazosin Dihidroergotamin Rauwolszcine
Metoprolol Oxprenolol Prazosin Fenoxibenzamin Tolazolin
Pafenolol Pindolol Fentolamin Yohimbin
Praktolol Propranolol

Sotalol
Tetratolol
Timolol

VI. táblázat 
Szimpatomimetikumok [34].

βmimetikum αmimetikum
β1 β1+β2 β2 α1+α2 α2

Dihidro-alprenolol Izoproterenol Metaproterenol Metoxamin Klonidin
Dobutamin Prokaterol Fenilefrin Moxonidin
Prenarterol Szalbutamol Oximetazolin

Szoterenol α-Metildopa
Terbutalin α-Me-noradrenalin

V. táblázat 
Paraszimpatomimetikumok [34, 84, 85].

direktható
Arekolin
Betanekhol
Carbakol
Cevimelin
Metakolin
Muszkarin
Oxotremorin
Pilokarpin

indirektható
Cizaprid
Neosztigmin
Nizatidin
Fizosztigmin
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erre. A helyi hatás mellett kiemelt előnyt jelent továb-
bá a szisztémás gyógyszerbevitel lehetősége is. A 
nyál, mint kioldóközeg és a mucin forrása játszik je-
lentős szerepet e gyógyszerformák alkalmazhatósága 
szempontjából. A különböző hatóanyagok nyálmiri-
gyekre és a nyálelválasztásra gyakorolt hatásának is-
merete mind a gyógyszerészi gondozás, mind a száj-
üregben alkalmazott gyógyszerformák alkalmazható-
sága szempontjából jelentős.
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Azelasztin Doxiciklin Linkomicin Karbamizol
Prokainbenzilpenicillin Szkopolamin Szulfaszalazin Propiltiouracil
Metronidazol Tegretol Penicillamin
Tetraciklin Levodopa Bleomicin
Begnamidin Klórhexidin Ciszplatin

Hexetidin Kaptopril
Lítium-karbonát
Amfotericin
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Nátrium-dodecil-szulfát
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Gottnek,  M.,  Hódi ,  K. ,  Regdon,  G.  jun. :  Mucoadhe-
sive films applied on the oral mucosa. Part I: Anatomical and 
physiological review of the oral mucosa and the saliva

The structure, thickness, blood circulation and surface of the 
oral mucosa make it an excellent entrance route for buccal drug 
delivery systems. In addition to the local effect, the possibility 
of systemic drug administration is also a prominent advantage.

The first part of our further education series of articles 
is going to focus on the structure of the oral mucosa and the 
saliva, as the former one is the place of administration of 
the dosage form and also an absorbing surface, while the 
saliva, as a dissolving medium and a source of mucin, has a 
significant role in the applicability of mucoadhesive films. It 
is important to know the effect of various active ingredients 
on salivary glands and salivary secretion both with respect to 
pharmaceutical care and to the use of dosage forms adminis-
tered in the oral cavity. 
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