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Streszczenie

Formulacje oparte na lipidach stanowią nowoczesne nośniki leków coraz powszechniej wykorzystywane
w celu zwiększenia biodostępności lipofilowych substancji czynnych podawanych doustnie. Układy te umożliwiają
utrzymywanie leku w formie rozpuszczonej podczas pasażu w przewodzie pokarmowym, co znacząco wpływa na
absorpcję substancji aktywnej ze światła jelita. Zaliczane do tej grupy formulacje samoemulgujące są mieszaninami
oleju i surfaktantów, które po podaniu doustnym w obecności soku żołądkowego oraz pod wpływem ruchów
perystaltycznych przewodu pokarmowego tworzą emulsje. Otrzymanie in situ układów dyspersyjnych dodatkowo
korzystnie wpływa na proces wchłaniania substancji czynnej z przewodu pokarmowego. Celem opracowywania
samoemulgujących postaci leku jest nie tylko zwiększenie biodostępności, ale również zmniejszenie jej zmienności
osobniczej oraz wpływu czynników zewnętrznych, np. spożytego pokarmu. (Farm Współ 2018; 11: 164-171)
Słowa kluczowe: układy samoemulgujące, postać leku, emulsja, mikroemulsja

Abstract

Oral lipid-based formulations are novel drug delivery systems which gain increasing interest as carriers
applied to improve bioavailability of lipophilic active ingredients. These systems have the ability to keep drug in
a solubilized state in the gastrointestinal tract which significantly affects the absorption of the active substance.
The self-emulsifying formulations included in this group are mixtures of oil and surfactants which form emulsions
after oral administration in the presence of gastric fluid and under the influence of peristaltic movements of the
digestive system. The in situ formation of dispersion additionally positively influences the absorption process of
the active substance from the intestinal lumen. Another purpose for the development of self-emulsifying drug
delivery systems is to reduce its inter-individual variability and the differences caused by external factors e.g.
consumed food. (Farm Współ 2018; 11: 164-171)
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Wprowadzenie

czalności w wodzie należą m.in. stałe rozproszenia
[2], kompleksy inkluzyjne z cyklodekstrynami [3],
nanocząstki [4], modyfikacje postaci krystalicznej [5,6]
lub też wykorzystanie postaci amorficznej substancji
leczniczej [7].
Wśród formulacji stosowanych w przypadku substancji czynnych wykazujących słabą rozpuszczalność
w wodzie wyróżnia się także układy na bazie lipidów
(ang. Lipid-Based Formulations; LBF) obejmujące
roztwory i stałe rozproszenia substancji leczniczych
w matrycy lipidowej, a także układy zawierające
mieszaniny lipidów z surfaktantami i kosolwentami

Słaba rozpuszczalność substancji leczniczej (ang.
Active Pharmaceutical Ingredient; API) należy do najczęściej spotykanych problemów w technologii farmaceutycznej. Szacuje się, że około 40% API dostępnych
na rynku farmaceutycznym zalicza się do związków
praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie [1]. Zjawisko
to stanowi nie tylko problem formulacyjny, ale skutkuje
również niską biodostępnością substancji czynnej oraz
ograniczonym efektem terapeutycznym. Do najczęściej
stosowanych rozwiązań technologicznych mających
na celu poprawę dostępności leków o słabej rozpusz-
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