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Rozpustnost ve farmacii – základní pojmy
•

Rozpustnost je vlastnost pevných API rozpustit se v kapalném
rozpouštědle (vodném prostředí GITu) za vzniku homogenního roztoku

•

Mírou rozpustnosti je dosažení určité koncentrace API v roztoku (v
systémové cirkulaci lidského těla se vždy jedná o dalece nenasycený
roztok)

•

Po rozpuštění API v GITu zůstane zachována identita molekuly

•

Při orálním podání API lze rozpustnost ovlivnit jen omezeně, protože
některé parametry jsou v GITu neměnné (např. pH, teplota, peristaltika
střev, vodné prostředí trávicích šťáv atd.)

Rozpustnost – základní pojmy
1) Polární organické látky rozpustné ve vodě se nazývají hydrofilní (např.
cukry, močovina)
2) Nepolární (málo polární) látky málo rozpustné ve vodě se nazývají
hydrofóbní nebo lipofilní (např. uhlovodíky, tuky)

A) Neelektrolyty (neutrální molekuly) – přecházejí do roztoku ve formě
nenabitých částic
B) Elektrolyty (soli) – přecházejí do roztoku ve formě nabitých částic

Okolo 40 % současných léčiv patří mezi hydrofóbní neelektrolyty. To
proto, že cílová místa (aktivní centra enzymů nebo membránové
proteiny) jsou přístupná především pro lipofilní molekuly. Jejich
rozpustnost se musí nějakým způsobem zvyšovat, aby byly
použitelné ve farmacii !!!

Tableta – osud v organismu při podání per os

farmakokinetický profil
farmakokinetika

Rozpad tablety v gastrointestinálním traktu (GITu)
Tableta

disintegrace
povrch,porozita

granule

deagregace
excipienty

částice

moč, stolice, pot

disoluce
(rozpouštění)
chem.a fyz.
typy API

eliminace

roztok
absorpce

krev

Farmakokinetické děje (ADME)
• Absorpce:
rozpuštěné léčivo je absorbováno z místa podání
(především z GITu: žaludek, tenké střevo, tlusté
střevo – vliv pH) do krve, odkud je transportováno
ve volné formě nebo navázané na plazmatické
proteiny nebo na krevní elementy
• Distribuce:
léčivo proniká s krví do cílových orgánů a tkání a váže se na receptory a
vyvolá terapeutický efekt - farmakodynamika
• Metabolismus:
v metabolicky aktivních orgánech (zejména v játrech) se určité množství léčiva
metabolizuje (first pass effect) na metabolity ještě před vstupem do
systémové cirkulace
• Eliminace (exkrece)
vyloučení části léčiva a metabolitů z organismu

Farmakokinetiku ovlivňují chemické a
fyzikální vlastnosti API a léková formulace
• Rozpustnost ve vodném prostředí GITu:
záleží, jak rychle se API uvolní z pevné lékové formy a následně rozpustí v
trávicích šťávách. Minoritně se API může absorbovat i v pevné fázi (velikost
částic řádově 0,1 m až 100 m)
• Rozpustnost v tucích:
o tom, kam API v těle pronikne a jak dlouho tam setrvá rozhoduje
prostupnost (transport, penetrace) přes buněčné lipoidní membrány (tzv.
permeabilita). Mechanismy absorpce: paracelulární a transcelulární.
Hnací silou transcelulární prostupnosti je hlavně volná difúze (ve směru
záporného koncentračního gradientu) a její rychlost je dána rozpustností v
tucích (viz rozdělovací koeficient)
• Acidobazické vlastnosti:
pokud je API slabá kyselina nebo zásada, pak je v GITu disociována. Stupeň
disociace (pKa API a pH prostředí) rovněž rozhoduje o prostupu přes
biomembrány (viz distribuční koeficient)
• Velikost a tvar molekuly
Prostupnost API přes membránové póry - menší molekuly prochází snadněji

Permeabilita (prostupnost)
Pasivní transport API permeabilní membránou (buněčnou stěnou) – API má
vyšší permeabilitu čím je lipofilnější (rozpustnější v tucích)

Buněčná mebrána je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou

Míru lipofility u neutrální API určuje hodnota rozdělovacího koeficientu
P = coktanol/cvoda kde c jsou rovnovážné (saturační) koncentrace látky
v systému oktanol-voda (oktanol je hydrofóbní). P nezávisí na pH.

Míru lipofility u slabě kyselé nebo slabě zásadité API určuje hodnota
distribučního koeficientu D (jsou uvažovány rovnovážné rozpustnosti
neionizovaných i ionizovaných forem jedné API v systému oktanol/voda).
D závisí na pH.
Převodní vztahy:
log D = log P - log [1 + 10(pH – pKa)] slabá kyselina
log D = log P - log [1 + 10(pKa – pH)] slabá báze

Spojený efekt rozpustnosti a permeability API –
biofarmaceutický klasifikační systém léčiv (BCS)
třída
I.

Vysoce rozpustné a
(tramadol, losartan)

vysoce

permeabilní

II.

Málo rozpustné a vysoce permeabilní
(atorvastatin, itrakonazol)

III.

Vysoce rozpustné a málo permeabilní
(gabapentin, valcyklovir)

IV.

Málo rozpustné a málo permeabilní (acyklovir,
cyklosporin)

Léčivo je vysoce rozpustné, když se jeho nejvyšší léčebná dávka
rozpustí ve 250 ml (nebo méně) vodného pufru (pH 1-7,5) a vysoce
vstřebatelné (permeabilní) , když se vstřebá nejméně z 90%.

Výsledkem je bilance nazývaná biologická
dostupnost léčiva (tzv. biodostupnost)

Orální biodostupnost (v procentech) = {(AUC orálně) : (AUC injekčně)} x 100
(přičemž AUC injekčně = 1)

Biodostupnost je farmakokinetický parametr, který udává procentuální
podíl API, která se dostane do systémové cirkulace (do krve).
Pohybuje se v rozmezí 10 – 80%. Biodostupnost závisí na:
rozpustnosti, rozpouštěcí rychlosti, permeabilitě, a metabolismu
(„first-pass“ efekt)

Rozpouštění (disoluce) pevných substancí v GITu
Rozpouštění je obrácený proces vůči krystalizaci (solidifikaci) – při rozpouštění se
částice rozpouštědla tlačí do krystalové struktury a uvolňují stavební částice
(molekuly, ionty) do roztoku. Při tom se překonává určitá energetická bariéra.

energetická bariéra, 

přenos hmoty

Rozpouštěcí proces (disoluce)
•
•
•

pevná substance přechází do roztoku což je nezbytné pro absorpci léčiva
rozpustnost lékové formy je výstupním parametrem kontroly QC
V QC se používá několik disolučních testů in vivo a in vitro

Rozlišujeme:

1) rozpustnost (solubility)
2) rozpouštěcí rychlost (dissolution rate) – „disoluční profil“
závislost koncentrace API v
roztoku na čase, ale také na
jiných proměnných: teplotě,
velikosti částic, pH, disolučním
médiu, stupni krystalinity,
polymorfu atd.
disoluční profil

Jak se vyjadřuje míra rozpustnosti (jednotky)
1. Molárně: mol dm−3
2. Hmotnostně: μg ml−1

nebo mg ml−1

3. Objemově: kolik ml rozpouštědla je potřeba na rozpuštění 1 g látky

Dosažení rovnováhy mezi kapalnou a pevnou fází
1. Jednoduché rozpouštění neelektrolytů
2. Rozpouštění spojené s disociací elektrolytů (soli)
3. Rozpouštění spojené s acidobazickou reakcí (slabé kyseliny
nebo slabé báze)
B(s) + H+(aq)



BH+(aq) nebo HnA(s) + OH-(aq)



Hn-1A-(aq) + H2O

Klasifikace rozpustnosti léčiv podle FDA
Klasifikace
Objem rozpouštědla v ml na rozpuštění 1 g látky
_____________________________________________________________________

Velmi snadno rozpustné**
Snadno rozpustné

<1
1 – 10

Dobře rozpustné

10 – 30

Mírně rozpustné

30 – 100

*

Těžce rozpustné

100 – 1 000

Velmi těžce rozpustné

*

1 000 – 10 000

Prakticky nerozpustné

*

> 10 000

________________________________________________________________

*patří sem okolo 40% léčiv (cytostatika, antibiotika, imunosupresiva, antidiabetika …)
**

velmi snadná rozpustnost koliduje se stabilitou léčiva

Míra potřebné rozpustnosti je také otázkou velikosti dávky


Např. hormony se podávají v nepatrném množství (takže mohou mít
nižší rozpustnost), zatímco antibiotika se podávají ve velkých dávkách
(musí mít velkou rozpustnost).
Ve vodě málo rozpustné API by vyžadovaly vysoké dávky (pro
dosažení terapeutické koncentace v organismu), což by vedlo k
nadměrnému toxickému zatížení organizmu


Technologie vedoucí ke zvýšení rozpustnosti jsou jedním z
nejnáročnějších aspektů vývoje nových léčiv a lékových forem

Rozpustnost - experiment
Nasycený roztok
(v GITu nikdy
nenastane)

např. 24 hod

ceq (cs)
Rovnovážná či saturační rozpustnost

(v mg/ml (roztoku) , v g/ml (roztoku), molární koncetrace aj.) se
ustaví po delší době, např. za 24 hod
Rozpustnost ovlivňuje (co lze a co nelze v GITu měnit):
tlak,
teplota
pH
rozpouštědlo (voda, SGF, SIF…)
chemická či fyzikální forma API (polymorf, sůl, hydrát, amorf ,
slabá kyselina, slabá báze atd.)
velikost a tvar částic

Příklady rozpustnosti některých API

Rozpustnost se většinou uvádí k teplotě 25o C, nověji k 37o C,
důležitá je informace o pH (GIT: pH 1,2-8). Často však hodnoty
kolísají – nedostatečně specifikované podmínky experimentu !

Poměr mezi rozpouštěcí rychlostí polymorfů (exp.):
obvykle <2; extrém premafloxacin I/III 23,1
nebo chloramfenikol palmitát

Pudipeddi M. et al.: J.Pharm.Sci. 94, 929
(2005).

Příklad rozdílu v rozpouštěcí rychlosti dvou
polymorfů chloramfenikolu palmitátu:
Směs polymorfů A + B
Polymorf A (neaktivní, stabilní)
Polymorf B (aktivní, nestabilní)
Haleblian J. et al.: J.Pharm.Sci.58, 911 (1969).

Teoretický výpočet rozpustnosti substance
(software společnosti ACD/Labs)
3.3.7 Solubility Results
One Record view mode only
In this subwindow, you can analyze the dependence of solubility on pH in both table and graph
forms.
The subwindow contains the following elements:

Element Description
Table: This panel displays the dependence of solubility (logS, log(1/S)) on pH in table form. In the
table, you can also view the ionic form flags (A—acidic, B—basic, N—neutral, or Z—
zwitterionic) for the non-saturated solution and the shares of the ionic forms (in %) at specified
pH values.
Note that when calculating pKa values from ACD/pKa DB, only the shares of the ionic forms
(in %) at specified pH values are displayed—New to 12.00!
Depending on the algorithm selected in the Calculation Options dialog box (refer to
Section 3.10.13), the calculation results are different. Besides, you can apply "saturated
solution" (the type of ionic species distribution) when calculating with ACD/Labs only—New
to 12.01!
Note that with Pharma Algorithms, properties for protonated and deprotonated forms cannot be
calculated.

Rozpouštěcí rychlost
r. Noyesova-Whitneyova:

[mg.min-1 nebo g.s-1]

A - plocha mezifázového rozhraní mezi roztokem a pevnou fází
D - difúzní koeficient rozpouštěné látky
 - tloušťka laminárního filmu (viz Krystalizace),
ceq (cs) - rovnovážná (saturační) koncentrace, ct - koncentrace v čase t
K ( = D/ - rychlostní konstanta rozpouštění. Kinetika 1.řádu.

Vlastní rozpouštěcí rychlost
(intrinsic dissolution rate, IDR)
[ g.s-1.cm -2 ]
Vztažena k jednotce povrchu, protože při rozpouštění se plocha A zmenšuje

„Sink“ podmínky

ceq >> ct (systém je velmi vzdálen od rovnovážného stavu)
Kinetika 0. řádu.

Rozpouštěcí rychlost v GITu lze ovlivnit:
-

zvětšením povrchu (rozmělnění substance na menší částice)
zvýšením smáčivosti povrchu
zvýšením teploty (zvýší se hodnota difúzního koeficientu)
lepším a intenzivnějším promícháváním suspenze (sníží se hodnota )
volbou jiného chemického (např. sůl) nebo fyzikálního typu (např.polymorf)
tvarem krystalů, krystalinitou / amorfností
vnějšími podmínkami testu (stanoveno Lékopisem) : hydrodynamika,
teplota, viskozita, pH atd.
Podle FDA má tableta vyhovující rozpouštěcí rychlost, když se rozpustí z
více než 85% během 30 min

Měření vlastní rozpouštěcí rychlosti API

Mechanismus rozpouštění

proudění (konvekce), přechodová fáze konvekce-difúze, difúze (prolínání)

Proudění laminární a turbulentní

Anizotropní proces – vytváří se prohlubně a vyvýšeniny

Rozlišení laminárního a turbulentního proudění
a přechodové oblasti
Reynoldsovo číslo

Re 

vs d



kde vs je rychlost proudění [cm/s],  je kinematická viskozita [cm2/s] při zvolené teplotě a d je
charakteristický rozměr hydrodynamického systému, např. poloměr tablety [cm] obtékané
rozpouštědlem.

Pecletovo číslo

vs d
Pe 
D

kde D je difúzní koeficient rozpouštěné látky. Vzájemný poměr Pe/Re (= /D) se nazývá
Prandtlovo nebo Schmidtovo číslo.

Příklad dissolučních dat k. salycilové

Mauger J. et al.: Dissolution Technologies. August, 3 (2003).

Jak zvýšit rozpustnost (biodostupnost) API
ve farmacii ?
- Úprava léčivé látky (API)

- Úprava lékové formulace
Úprava léčivé látky – krystalové inženýrství
- Chemická úprava (volba soli, hydrátu (ethanol solvátu), glykosylovaného

derivátu, kokrystalu, proléčivo – prodrug, uzávěrový
komplex)
- Fyzikální úprava (krystalická substance x amorfní substance, krystalový
tvar, velikost částic, sofistikované krystalizace)

Volba jiného chemického (fyzikálního) typu API

anhydrát

Každý typ od jedné entity (molekuly) má jinou rozpustnost nebo rozpouštěcí rychlost

Disoluční profil polymorfní API
Závislost koncentrace na čase pro různé polymorfy

Za dostatečně dlouhý čas je
z termodynamického
hlediska rozpustnost všech
pevných forem jedné
molekuly stejná (všechny
přejdou na stabilní polymorf)
Podstatná je pro farmacii
rychlost rozpouštění !!!

Disoluční profily různých polymorfů a amorfní formy sulfameteru ( Byrn S.R., Pfeiffer R.R.,
Stowell J.G. Solid State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana
1999.).

Disoluční profil API
Závislost koncentrace na čase pro nehydratovanou a hydratovanou formu

Disoluční profily bezvodého a hydratovaného teofilinu (Byrn S.R., Pfeiffer R.R., Stowell J.G. Solid
State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana 1999.).

Disoluční profil API
Závislost vlastní rozpouštěcí rychlosti na pH

Profily: IDR vs pH u báze a soli bupivakainu (Shah J.C., Maniar J.J.: J.
Contr. Rel. 23, 261 (1993).

U solí je max. rozpustnost závislá na pH

Snížení velikosti částic – zlepšení rozpustnosti
mletí (do mikroměřítka, 10-6 m nebo i nanoměřítka 10-9 m)
Mletím se zmenšují částice, a zvětšuje se celkový povrch prášku !!
Ve farmacii se běžně mele (mikronizuje) na velikost částic 20 – 40 m,
extrémní mikronizace (tryskové mlýny) až do 1 – 0,1 m
nanomletí (akustické mlýny) 100 – 1 nm
Typy mletí:

- mletí v suchém stavu (prášek se elektrostaticky nabíjí – a částice
se k sobě lepí, vznik aglomerátů)
- mletí společně s excipienty (fenofibrát + laktosa)
- kryogenní mletí (kryomletí), např. výroba amorfního indometacinu
- mokré mletí (s vodou nebo olejem – vznik suspenzí)

Disoluční profil API
Závislost koncentrace na čase pro různé velikosti částic

Disoluční profily erytromycinu estolátu při různých velikostech částic (Byrn S.R., Pfeiffer R.R., Stowell J.G. Solid
State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana 1999.).

Obejití problému nízké rozpustnosti: proléčivo - prodrug
O

HO

HO

O

O

HCl/H2O
O

v žaludku

H

O
OH

O
O

H

-hydroxy kyselina

simvastatin
(nerozpustný ve vodě)

Inhibuje biosyntézu
cholesterolu

(rozpustná)

Obejití problému nízké rozpustnosti: uzávěrový komplex
cyklodextrin / API

hydrofilní
prostředí

hydrofobní
prostředí

http://www.remedia.cz/clanek.php?unit=251&parent=100001&action=79

Enkapsulace léčiv
Lipofilní charakter

Hydrofilní charakter

fosfolipidy

Úprava lékové formulace pro zvýšení rozpustnosti
• Tuhé polymerní disperze: hydrofilní nosič + hydrofóbní API
hydrofilní nosiče, např. :
polyvinylpyrrolidon (povidon, PVP)

polyethylenglykol (PEG)

Krystalická tuhá disperze

Technologie extrudace

Příklad:
Celebrex (terapie
osteoartrózy): celekoxib +
monohydrát laktosy, natriumlauryl-sulfát, povidon 40,
sodná sůl kroskarmelosy a
magnesium-stearát.

celekoxib

Amorfní tuhá disperze

Úprava lékové formulace pro zvýšení rozpustnosti
• Nanosuspenze (velikost částic 200-600 nm)

sirolimus

Jeden ml obsahuje 1 mg sirolimu
Pomocné látky: Jeden ml obsahuje
20 mg ethanolu a 20 mg sójového
oleje.
Technologie: Elan Nanosystems

aprepitant
Léčivou látkou je aprepitant. Jedna tobolka
obsahuje 80 mg aprepitantum.
- Pomocnými látkami jsou: sacharóza,
mikrokrystalická celulóza (E 460),
hyprolóza (E 463), natrium-lauryl-sulfát,
želatina, oxid titaničitý (E 171), šelak,
hydroxid draselný a černý oxid
železitý (E 172).

Technologie: Elan Nanosystems

Surfaktanty /Tenzidy

API

Tween-80 (polysorbát 80)

micela

SEDDS neboli samo-emulgující systémy (Self-emulsifying
drug delivery systems): k API se přidávají surfaktanty a
kosurfaktanty

Příklad: CORDARONE (inj. sol.):
AMIODARON-HYDROCHLORID +
Benzylalkohol, polysorbát 80, voda na
injekci.

Úprava lékové formulace pro zvýšení rozpustnosti
Technologie ve vývoji
• Systémy kapalina v pevné fázi (liquisolid systems,LSS):
kapalné léčivo je inkorporováno do porézní struktury pevného
nosiče (mikrokrystalická celulóza, hlinitokřemičitan hořečnatý,
hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan hořečnatý, laktóza atd.)
• Kryogenní techniky: vytvoří se nanoamorfní částice léčiva s vysokou
pórovitostí při velmi nízkých teplotách a následně se suchý prášek
získá např. lyofilizací

Disoluce pevných lékových forem
(disoluční testy)
Disoluční test je vyžadován u všech pevných lékových forem (tablety, tobolky),

jako výstupní kontrola jakosti!

Disoluční test musí být:
diskriminující
správný
přesný
transferovatelný
robustní
Disoluční test by měl indikovat takové změny lékové formy (velikost částic, velikost
povrchu, polymorfii, hydrataci aj.), které by ovlivnily rozpustnost nebo rozpouštěcí
rychlost nebo dostupnost in-vivo. Vztah mezi výsledkem disolučního testu a
dostupností in-vivo je nazýván korelace in-vivo – in-vitro (na živém organizmu – „ve
skle“). Testy in vitro slouží k predikci chování in vivo.

Disoluční testy - Disoluční aparáty
900 ml

• Existuje 7 typů disolučních testů pevných lékových forem

• Označují se: USP 1…..USP 7 (podle US Pharmacopea) –
nejdůležitější USP1 a USP2
• Disoluce – požadavky na lékové formy:
- rychle se uvolňující – do 15 min se uvolní 85% API
- středně rychle se uvolňující – za 30-45 min se uvolní 70-80% API
- modifikované (prodloužené) uvolňování - uvolňování API probíhá 8-24 hod
- zpomalené uvolňování – enterosolventní tablety (vydrží průchod žaludkem)
Část GITu
Žaludek
Tenké střevo

Povrch (m2)
0.053
200

Délka (m)
–
6.5 (81 %)

Tlusté střevo

0.35

1.55 (19 %)

Doba pasáže (h) pH
0.5 – 1.5*
1.5 – 2
3–4
6.0 → 6.5 → 7.0
8 – 72

6.3

Disoluční testy - Disoluční aparáty
900 ml

„sink“

Košíčkový pro tobolky 50-100 ot./min (USP 1
US Pharmacopeia)
-

-

900 ml

Pádélkový pro tablety 50-75 ot./min (USP 2
US Pharmacopeia)

Používaná disoluční média:
voda
kyselina chlorovodíková (0,1- 0,001M)
octanové pufry
fosfátové pufry
roztoky polysorbátů
roztoky dodecylsulfátu sodného (SDS)
roztoky lauryldimethylamino N oxidu
kombinace pufrů s tenzidy
simulovaná žaludeční šťáva bez enzymu
simulovaná intestinální šťáva bez enzymu

Rozpustnost - závěry
• Okolo 50% nově vyvíjených substancí je špatně nebo velmi špatně
rozpustných
• Zvýšení rozpustnosti se prování buď na substanci nebo až v lékové
formulaci
• Rozpustnost je důležitým parametrem kontroly kvality ve výrobě

• Ke kontrole rozpustnosti se používají metody a aparáty USP1 a USP2
(podle FDA)

