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STOSOWANEGO

JAKO

LEK

MOCZOPÊDNY, A TAK¯E OBNI¯AJ¥CY CIŒNIENIE TÊTNICZE, JEST ODPOWIEDZI¥ NA POTRZEBY
RYNKU

FARMACEUTYCZNEGO,

ZWI¥ZANE

Z

BIODOSTÊPNOŒCI¥

I

AKTYWNOŒCI¥

FARMAKOLOGICZN¥ LEKARSTW.

STAN OBECNY
Indapamid nale¿y do grupy leków moczopêdnych, dzia³aj¹cych na
kanalik krêty drugiego rzêdu. Poza dzia³aniem moczopêdnym
indapamid jest lekiem rozkurczaj¹cym naczynia krwionoœne,
powoduj¹c tym samym obni¿enie oporów naczyniowych, czyli
ciœnienia têtniczego krwi. Indapamid dostêpny obecnie na rynku,
podawany jest w dawce 1.5 mg na dobê w formie tabletek, dzia³a
przy tym bardzo s³abo moczopêdnie. Powodem jest jego s³aba
rozpuszczalnoœæ

(75

mg/l).

Polepszenie

rozpuszczalnoœci

poprzez amorfizacjê, a w konsekwencji lepsz¹ biodostêpnoœæ i
aktywnoœæ farmakologiczn¹ indapamidu do tej pory nie zosta³o

ZALETY ROZWI¥ZANIA:
Przedstawiona

metoda

otrzymywania

amorficznej

formy

indapamidu posiada wiele zalet, spoœród których najwa¿niejsze to:
brak koniecznoœci u¿ycia dodatkowych rozpuszczalników,
jak w przypadku amorfizacji metod¹ liofilizacji;
w odró¿nieniu od witryfikacji mielenie kriogeniczne nie
prowadzi do termicznej degradacji leku - ca³kowicie
bezpieczna metoda amorfizacji indapamidu;

opracowane.

wysoka stabilnoœæ fizykochemiczna (nawet kilka miesiêcy) i

NOWE PODEJŒCIE

czystoœæ;
zwiêkszona

Skuteczne a jednoczeœnie bezpieczne otrzymanie stabilnej formy
amorficznego indapamidu uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki zastosowaniu
innowacyjnej metody otrzymywania leku. Uzyskany materia³
poddany zosta³ analizie fizykochemicznej maj¹cej na celu
potwierdzenie

jego

amorficznoœci,

okreœleniu

wartoœci

rozpuszczalnoœæ

formy

amorficznej

w

porównaniu z substancj¹ krystaliczn¹. Dziêki temu mo¿liwe
bêdzie zmniejszenie dawki przyjmowanego leku, b¹dŸ te¿
uzyskanie lepszego efektu terapeutycznego i ewentualne
ograniczenie

efektów

ubocznych

przy

zachowaniu

dotychczas stosowanych dawek indapamidu.

temperatury zeszklenia oraz oznaczeniu zawartoœci wody. Zosta³a
równie¿ zbadana stabilnoœæ otrzymanej formy amorficznej.
Poprawa dostêpnoœci biologicznej po podaniu doustnym s³abo
rozpuszczalnych w wodzie substancji leczniczych pozostaje

farmaceutycznym

jednym z najwa¿niejszych aspektów badañ rozwojowych nad

i aktywniejsze farmakologicznie lekarstwo.

postaci¹ leku. Produkcja sta³ych form leków - tabletek i kapsu³ek,
w których substancja lecznicza wystêpuje w formie amorficznej
stanowi jedno z wa¿niejszych zadañ, jakie stawia przed sob¹
nowoczesny przemys³ farmaceutyczny. Powodem tego s¹
najnowsze doniesienia naukowe, które pokazuj¹, ¿e amorfizacja
substancji

leczniczej,

umo¿liwia

znaczn¹

poprawê

zw³aszcza

jako

bardziej

biodostêpne

TWÓRCY
M. Paluch, ¯. Wojnarowska,

K. Grzybowska, £. Hawe³ek,

W. Sawicki, T. B¹czek, K. Pieñkowska.

OCHRONA PATENTOWA

jej

rozpuszczalnoœci. Dodatkowo reaktywnoœæ chemiczna substancji

Sposób otrzymywania amorficznego indapamidu zosta³ zg³oszony

leczniczej jest równie¿ wiêksza, co daje mo¿liwoœæ stosowania

jako wynalazek do Urzêdu Patentowego RP w dniu 16.09.2011 r.

mniejszych dawek leku. Skraca siê równie¿ czas wch³aniania

roku pod numerem P.396354 w celu zapewnienia ochrony

lekarstwa z przewodu pokarmowego, co stanowi szczególn¹

patentowej.

korzyœæ w przypadku leków przeciwbólowych.

DANE KONTAKTOWE

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹
tel. +48 32 359 22 71

Wynalazek w postaci sposobu otrzymywania amorficznego

e-mail: transfer@us.edu.pl

indapamidu mo¿e znaleŸæ zastosowanie w medycynie i przemyœle

www.transfer.us.edu.pl

