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1. Увод – фармацевтично разработване

2. Технологични проблеми при разработването 

на лекарства

3. Разтворимост – основни фактори

4. Методи за повишаване на разтворимостта и 

оралната бионаличност на лекарства

5. Определяне на скоростта на ензимно 

разграждане на лекарства



Разработване на нови лекарства
Ново химично вещество

• Органичен синтез
• Модифициране на молекули
• Изолиране от растения

Предклинични проучвания
• Химични свойства
• Физични свойства
• Биологични свойства

• Фармакология
• Фармакокинетика
• Токсикология

• Предварителни проучвания за 
лекарствена форма

Клинични проучвания
• Фаза I
• Фаза II
• Фаза III

Предклинични 
проучвания

(продължение)
• Дългосрочна токсичност
• Технология и контрол
• Опаковка и дизайн

Регистрация на ново 
лекарство

• Подаване на досие в 
регулаторната агенция

• Преглед на досието
• Инспекция на място
• Решение на регулатора

Пост-маркентигова фаза
• Фаза IV на клинични 

проучвания
• Клинична 

фармакология
• Допълнителни 

индикации
• Докладване на нежелани 

лекарствени реакции
• Докладване на дефектни 

продукти
• Удължение на 

продуктовата линия



Технологични проблеми

при разработването на лекарства

Малки молекули

(класически 

лекарства)

Големи молекули

(антитела, пептиди, 

нуклеинови киселини)

❑ Над 50 % от новите 

лекарства са с ниска 

разтворимост във вода

❑ Ниска и/или силно 

варираща орална 

бионаличност

❑ Трудно разработване на 

инжекционни форми

❑Много ниска мембранна 

проницаемост

❑ Нестабилност в 

стомашно-чревния тракт

❑ Силно затруднено 

орално доставяне



Фактори, влияещи на разтворимостта във вода

✓ Полярност на молекулата

✓ Липофилност (LogP, LogD)

✓ Енергия на кристалната

решетка (точка на топене, Tm)

✓ Полиморфна форма

✓ Вид вещество – електролит

или неелектролит

✓ pH на разтвора

✓ Възможност за образуване

на водородни връзки

✓ Температура

водороднa

връзка

кристална

решетка 



Ефект на pH: уравнение на Хендерсон-Хаселбах

ЛВ – слаби киселини

Ибупрофен

Разтворимост на

нейонизираната форма на ЛВ

Обща разтворимост на

ЛВ в  наситен разтвор

при дадено pH

ЛВ – слаби бази

Хлорпромазин

pKa = 14 - pKb



Пример: Индометацин, хлорпромазин и окситетрациклин



Липофилност и разтворимост във вода

С увеличаване на липофилността (LogP), 
разтворимостта във вода намалява

Коефициент на разпределение
октанол-вода (LogP)
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Фиг. 3. Връзка между липофилност и разтворимост за
292 лекарства, по данни на Bergstrom et al. (2004)



Роля на твърдото състояние:

кристални модификации (полиморфизъм)

Полиморфни форми на HBz/NaBz



Разтворимост на различните полиморфни форми

форма III

форма II

форма II + добавка на кристали от форма III в максимума

Sulphamethoxydiazine

0 0

expIII III II

II

X
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  −
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Можем ли да предскажем разтворимостта във вода от 
липофилността и енергията на кристалната решетка???



Предсказване на разтворимостта във вода

Общо уравнение на разтворимостта
(general solubility equation, GSE, Jain & Yalkowsky 2001)

LogSw = -0.01(Tm-25)-LogP+0.5

Sw = разтворимост във вода
Tm = точка на топене
LogP = коефициент на разпределение октанол-вода

За ЛВ слаби киселини:

модифицирано уравнение 
на Хендерсон-Хаселбах
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Подходи за повишаване на разтворимостта

✓ Превръщане в сол

✓ Подходящи свойства на

твърдото състояние

(аморфно състояние)

✓ Липидни лекарствени форми

✓ Солюбилизация

✓ Ко-солвенти

✓ Комплексообразуване

Simvastatin crystals



Замяна на неразтворима база с нейната сол



Солите във фармацевтичната практика

Предимства

✓ Увеличава много силно разтворимостта (на 

порядъци!)

✓ Проста и ясна концепция за увеличаване на 

разтворимостта

✓ Приет и доказан подход във фармацевтичното 

разработване

Недостатъци

✓ Подходящ подход само за активни вещества-

електролити

✓ Разтворимостта на солта зависи силно от

вида на противойона

✓ Промяна на pH при разтваряне (практически 

проблеми!)

✓ Недостатъчна ефективност за вещества с много ниска 

разтворимост (напр. итраконазол)???

лекарство противойон

разтво-

рител

йонни 

вз.

заредено
лекарство

зареден
противойон

кристализация

сол на 

лекарствено 
вещество



Хидратирана

молекула ЛВ
Кухина Молекула

ЛВ

Активни (лекарствени) вещества с 

много ниска разтворимост във вода

ЛВ Отделяне на 1

молекула ЛВ

1

Амфифобни молекули
(brick-dust molecules)

Липофилни молекули
(grease ball molecules)

Разтворител

Образуване

на кухина

➢ Разрушаването на кристалната 

решетка на ЛВ изисква много енергия

➢ Тези ЛВ се характеризират с

висока точка на топене, Tm

➢ Разтварянето във вода е 

ограничено от твърдотелните

свойства на активното вещество

➢ Тези ЛВ се характеризират с 

висока липофилност (LogP > 2)

➢ Хидратирането на молекулите 

на активното вещество е 

енергетично-неизгоден процес



Значение на фактора, ограничаващ 

разтворимостта на ЛВ

Амфифобни молекули
(brick-dust molecules)

Липофилни молекули
(grease ball molecules)

Избор на технология за орално доставяне 
на ЛВ с ниска разтворимост във вода

✓ Аморфни твърди 
дисперсии

✓ Циклодекстрини

✓ Липидни форми
✓ Липозоми
✓ Мицели

Физикохимичните свойства на молекулата играят роля при избора 

на технология за разработване на орална лекарствена форма!



Аморфни форми

https://www.youtube.com/watch?v=Jbh4CPdKmt8
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Crystal GLB

HPC SSL

Blue: HPC L

Red:

Green: HPMCAS

Разработване на аморфни форми
Лекарствено освобождаване и образуване на наноагрегати при 

разтваряне на аморфни дисперсии на лекарство

докторант

Владимир

Петков

Успешно използване на целулозни 

полимери за разработване на 

аморфни форми на глибенкламид с 
подобрено освобождаване

Хидроксипропил
целулоза (HPC)



Роля на мазнините (липидите) за оралните лекарства

Мазнини и 
продукти на 
хидролизата 
на мазнините

Помощни 
вещества в 

липидни 
лекарствени 

форми

Компоненти на 
храната

В състава на 
жлъчните 

сокове

20



Изследвани липиди (n = 26)

Мастни киселини (общо 11)

❑ Наситени: C8, C10, C12, C14, C16, C18

❑ Ненаситени: C18:1, C18:2, C18:3

❑ Хидроксилирани: C18-OH, C18:1-OH

Моноглицериди

❑ Наситени: моностеарин (C18:0)

❑ Ненаситени: моноолеин (C18:1)

Фосфолипиди (общо 13)

❑ Наситени (с две еднакви вериги):

• Холинови: C10, C12, C14, C16, C18

• Глицеролови (-): C14, C16, C18

• Фосфорна киселина и етаноламин: C16

❑ Ненаситени холинови: C18:1, C16:0+C18:1

danazol

progesterone

fenofibrate

21



Ин витро модел на стомашно-чревния тракт

Чревна фаза

pH нараства от 6.2 до

7.5, 4 ч разбъркване

6.5 mL  250 mM HCl

Стомашна фаза

pH = 2

0.5 ч разбъркване

5 mL 2.5 wt% 

екстракт от 

свинска жлъчка

5 mL H2O + 

5 mL 720 mM

NaHCO3

8.5 mL Соли

59 mM NaCl

35 mM KCl

3.5 mM CaCl2

1
2

ВЕТХ анализ

Липид + 

лекарство

3

4

филтруване

5
22

Katev et al., Eur. J. Pharm. Sci. 159 (2021) 105733

Vinarova et al. Food & Function 7 (2016) 151–163

Vinarova et al. Food & Function 6 (2015) 1319–1330

Vinarova et al. Food & Function 6 (2015) 501–512

Vinarov et al. Food & Function 3 (2012) 1206-1220



Експериментални резултати
Ефект на липидите върху (привидната) разтворимост

Огромни разлики в разтворимостта в зависимост от 

химичния строеж на липидите!

Роля на дължина на хидрофобната верига и хидрофилната глава?
23

Solubilization ratio =
𝑺

𝑺𝒃𝒊𝒍𝒆

[Lipid] = 10 mM
[Bile salts] = 10 mM
API = fenofibrate

Фосфолипиди
Мастни

киселини
МГ
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10 mM bile salts (from porcine bile extract)
10 mM C18 fatty acid

Мастни киселини
Ефекти на хидрофобната верига: дължина, насищане, -ОН групи

Разтворимостта на лекарството минава през максимум 

при C14 мастни киселини

Голям ефект на броя на двойните връзки! 24

Хомоложен ред с наситена ВВ верига Ефект на насищане и –ОН групи за C18
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Образуване на смесени мицели от мастните 
киселини в моделни чревни течности

Наблюдаваните зависимости се дължат на способността на мастните 
киселини да образуват смесени мицели с жлъчните соли!

100%

100%

93%

100%

26%

9%

dissolved
(%)

Роля на точката на 
топене

Същият механизъм определя
действието на фосфолипидите!
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Молекулни механизми на образуване на смесени 
мицели от липиди и жлъчни соли

Няма смесени мицели
Разтворимостта не се променя

Tm >> 37 °C Tm < 37 °C

Смесени мицели липид-ЖС

Подобрена разтворимост

Мицели
на жлъчни

соли

лекарство

Смесени
мицели

лекарство

Дълговерижни
липиди

(e.g. C18:0)

Дълговерижни
ненаситени и 
късоверижни

наситени
липиди

Кристални, 
твърди 
вериги

Стопени,
гъвкави
опашки
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Разбиране на лекарственото освобождаване от емулсии
V. Katev, S. Tsibranska-Gyoreva, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Pharmaceutics 13 (2021) 1287 

Подобряването разтворимостта на лекарството от продуктите на ензимната хидролиза 
на мазнините определя лекарственото освобождаване от дълговерижни липиди

При средноверижните липиди главна роля играят
пресищането и утаяването на лекарството
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Други емулсии във фармацията

Проект ROTA-Active

"Rotator phase transitions in drops: 

new approach for creating multi-

active micro- and nanoparticles"

Механизми на детоксификация от интравенозни липидни емулсии

Емулсия на 

соево масло 

(Intralipid)
докторант

Делян Кръстев

Остри отравяния
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Скорост на химични реакции и 

ензимна катализа
1. Разработване на ин витро метод за изследвани на ензимното 

разграждане на лекарства-естери

2. Валидиране на получените резултати с човешки чревни течности

Преднизолон

ацетат

Кортизон

ацетат

Тенофовир дисопроксил фумарат

Кандезартан силексетил
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Методология:

модел на стомашно-чревния тракт

Жлъчна сол

+ фосфолипид

Чревни ензими
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Роботизирани системи за

провеждане на експерименти
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Automation test, Candesartan cil. ALL RESULTS

Резултати от еднократен автоматизиран 

експеримент с Candesartan cilexetil

288 времеви точки

½ ден подготовка

½ day време на 

робота

1½ време на УВЕТХ50 % разграждане

75 % разграждане

Успешно беше разработен метод за автоматизирано 

ензимното разграждане на лекарства
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Количествено определяне на разграждането

Кинетика Продукт и изходно в-во

Отлична корелация между намаляването на 

концентрацията на изходното вещество и нарастването 

на концентрацията на продукта!



FeSSIF, pH = 6.5
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Biomedical sciences group, Department of Pharmaceutical 

and Pharmacological Sciences, Drug Delivery and 

Disposition
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Определяне на кинетични параметри на разграждането

Методът позволява определянето на стандартните кинетични 
параметри на ензимното разграждане на активни вещества

1 2 5

5 0.16 0.25 0.38

10 0.13 0.23 0.68

20 0.15 0.27 0.73

30 0.15 0.27 0.71

1 2 5

5 4.26 2.79 1.84

10 5.34 3.06 1.02

20 4.61 2.54 0.94

30 4.76 2.61 0.98

Degradation rate in FeSSIF, h-1

Pancreatin concentration, mg/mL

CC, µM

Half-life (t1/2) in FeSSIF, h

Pancreatin concentration, mg/mL

CC, µM



Biomedical sciences group, Department of Pharmaceutical 

and Pharmacological Sciences, Drug Delivery and 

Disposition
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Роля на химията във фармацевтичното

разработване: обобщение

✓ Химията има ключово значение за редица процеси 

във фармацевтичното разработване

✓ Множество научни въпроси от интерес за 

практиката все още чакат своят отговор

✓ В България се провеждат научни изследвания на 

световно ниво в тази област (МУ-София, ИП-БАН, 

ИОЦФХ-БАН, …)
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