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Зголемување на растворливост на лекови, предуслов за унапредување на нивната 

биорасположливост 

Голем број на лекови  со мала молекулска маса се тешко растворливи во вода и 

како такви, администрирани и во високи единечни терапевтски дози, не секогаш 

гарантираат постигнување на нивните завоволителна плазма концентрации од кои ќе 

зависaт и терапевтските дговори. Циклодекстрини, циклизирани деривати на шеќери, како 

функционални ексципиенси во фармацевтски формулации, ја зголемуваат 

растворливоста на лековите во вода преку формирање на инклузиони комплекски 

составени од молекули на циклодекстрин и лек, што стехиометриски, преку нековалентни 

меѓумолекулски интеракции, меѓусебно се поврзани. Преку вредноста за рамнотежната 

константа на поврзување може да се процени стехиометрискиот сооднос и 

растворливоста на инклусиониот комплекс.   

Претставените примери се однесуваат на двокомпонентен систем од 

антиепилептикот карбамазепин и бета циклодекстрин, како и на карбамазепин, бета 

карбамазепин и хидроксипропилметил целулоза (HPMC) трокомпонентен систем, и двата 

системи изработени во цврста состојба, пооделно со употреба на секоја од двете 

полиморфни форми во која е присутен лекот карбамазепин. 

Профилите за растворање на лекот, добиени од тестовите за одредување на 

вистинска вредност за брзина на ослободување на лекот од точно дефинирана површина, 

а надополнети со термодинамички податоци од термичките анализи, укажуваат на 

влијание на бета циклодекстринот и HPMC врз фазниот премин на метастабилната 

форма I  на карбамазепинот во неговата постабилна форма III. И покрај зголемена 

растворливост на полиморфната формата I на карбамазепинот во однос на формата III,  

и двете полиморфни форми во присуство на бета цикодекстионт преминуваат во 

карбамазепин дихидрат со помала расворливост во однос на двете анхидричните 

полиморфни форми.       
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Increasing water solubility of drugs, the prerequisite for improvement of bioavailability  

 

Many of low water soluble drugs, from the group of small size molecules, once being 

administered as single therapeutic doses, not often may reach their plasma concentrations to 

associate to the therapeutics respond. Cyclodextrins (CD), the sugar’s cyclized derivatives, that 

play a role as functionalized excipients in pharmaceutical formulations, enhance the drug 

solubility toward the formation of inclusion complexes by noncolavelt intermolecular interactions 

between the molecules of CD and drug. The value of the binding affinity constant of inclusion 

complex formation imply to the stoichiometric ratio of CD and drug in inclusion complex and its 

water solubility. 

 

The representative case study relates to binary and ternary solid systems formed of β-CD and 

anti epileptic drug carbamazepine (CBZ), and β-CD, CBZ and biopolymer HPMC, respectively. 

Both solid systems are formed by using each of two polymorphic form of CBZ, form I and form 

III, respectively.  

 

The dissolution profiles, gained by performing the test for the Intrinsic Dissolution rate (IDR), 

and contributes by the thermodynamic data from the thermal analyses, indicate that β-CD and 

HPMC influence the phase transition of metastable CBZ form I to stable CBZ form III. Though 

the CBZ form I exert higher water solubility then CBZ form III, both polymorphic forms in water 

medium undergo to transformation in CBZ dehydrate, that water solubility is lower comparing to 

solubility of a both anhydrous CBZ polymorphs.     
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