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Streszczenie
Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. active pharmaceutical ingredient; API) jest 

ważnym czynnikiem determinującym ich dostępność farmaceutyczną. Można ją zmieniać poprzez modyfikację 
samego składnika aktywnego formulacji lub dobór odpowiednich substancji pomocniczych. Najczęściej stosowa-
nymi metodami zwiększania rozpuszczalności API są modyfikacje chemiczne (tworzenie soli, określonych postaci 
jonowych) lub fizyczne (uzyskanie odpowiedniej postaci krystalicznej, amorfizacja, tworzenie ko-kryształów).  
Zmiana rozpuszczalności APIs może być też efektem połączenia z wybranymi substancjami pomocniczymi, które 
mogą pełnić rolę solubilizatorów w całym zakresie pH lub wybranych jego obszarach. (Farm Współ 2019; 12: 77-83)
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Abstract
The solubility of drugs is important factor determining the dissolution of drug. It can be increased by the 

selection of suitable excipients or modification of the active pharmaceutical ingredient itself. The most commonly 
used methods to increase the solubility of API are chemical (salt formation, specific ionic forms complexed with 
hydrophilic compounds) or physical modifications (obtaining a suitable crystalline form, amorphization, formation 
of co-crystallites). Changing the solubility of APIs can also be the effect of combining with selected excipients, 
which can act as solubilizers in the entire pH range or in selected ranges. (Farm Współ 2019; 12: 77-83)
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Wstęp
Rozpuszczalność jest to maksymalna ilość sub-

stancji stałej, ciekłej lub gazowej określona w jednost-
kach masowych lub w molach, którą można w danych 
warunkach temperatury i ciśnienia rozpuścić w okre-
ślonej objętości rozpuszczalnika tworząc mieszaninę 
homogeniczną – roztwór. Rozpuszczalnik w układzie 
odgrywa rolę fazy dyspergującej, a materiał rozpusz-
czany jest fazą dyspergowaną. Rozpuszczalność zależy 
od rodzaju mieszanych substancji, ciśnienia, tempera-
tury, pH czy siły jonowej roztworu. Rozpuszczalność 
jest równa stężeniu roztworu nasyconego, to ważny 
element warunkujący biodostępność leku podanego 
drogą doustną, a  tym samym wpływający na sku-

teczność terapii. Szybkość rozpuszczania natomiast 
jest pojęciem termodynamicznym, które opisuje 
szybkość zachodzącego procesu. Jest ona zależna od 
temperatury, stopnia rozdrobnienia substancji czy od 
szybkości mieszania. W przypadku podania doustnego 
na dynamikę rozpuszczania APIs będzie miał też 
wpływ obecności pokarmu zalegającego w  układzie 
żołądkowo-jelitowym oraz skład mikrobiomu.

Zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne 
mogą być aktywnymi substancjami farmaceutycz-
nymi (API), jednak wśród substancji dopuszczonych 
do leczenia dominują związki organiczne. Mając na 
uwadze korelację pomiędzy rozpuszczalnością APIs 
a  ich biodostępnością, stworzono klasyfikację BCS 




