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COMPUŞI COMPLECŞI DE INCLUZIUNE AI AMANTADINELOR 
ANTIVIRALE CU CICLODEXTRINE 

Veaceslav Boldescu

Catedra Chimie Industrială și Ecologică, Universitatea de Stat din Moldova

Introducere

Hidroclorură de amantadină (AM) şi hidroclorură de rimantadină (RIM) (Fig. 1) 
sunt substanţele medicamentoase sintetice din grupa derivaţilor adamantanului, folosite 
în chimioterapia gripei de tip A [1, 3]. Rimantadina şi amantadina în combinaţie cu 
oseltamivirul şi zanamivirul  au fost recomandate de către OMS pentru chimioterapia 
complexă a gripei H5N1, În afară de această, experimentele cu şoareci au arătat că 
combinaţia rimantadinei cu oseltamivirul produce o acţiune antivirală sinergică contra 
virusului gripal de tip H3N2 [2]. O altă combinaţie a rimantadinei cu clorhidrat de 
drotaverina, s-a arătat de a avea la fel un efect antiviral sinergic pozitiv contra gripei de 
tipul A şi contra gripei aviare [4].   

Fig. 1. Structurile chimice ale amantadinei (1) şi rimantadinei (2)

Ambele substanţe împiedică pătrunderea virusului în interiorul celulei gazdă 
prin inhibarea activităţii proteinelor M2 situate pe suprafaţa internă a învelişului lipidic 
viral [5, 6].
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Principalele probleme ce apar în utilizarea terapeutică a amantadinei şi 
rimantadinei sunt iritarea mucoasei tubului digestiv la administrarea orală şi 
biodisponibilitatea redusă a preparatelor. Una din posibilităţile de reducere a efectelor 
adverse ale amantadinei şi rimantadinei şi creştere a biodisponibilităţii lor este obţinerea 
compuşilor complecşi de incluziune cu ciclodextrine. 

Lucrarea de faţă are ca scop evaluarea diferitor metode tehnologice pentru 
obţinerea compuşilor complecşi de incluziune ai amantadinei şi rimantadinei cu 
β-ciclodextrina (βCD) şi hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD). Pentru evaluarea 
efi cienţii tehnologiilor de obţinere a compuşilor complecşi studiaţi au fost aplicate 
următoarele metode de analiză: spectrometria de absorbţie în infraroşu şi calorimetria 
cu scanare diferenţială. 

Metode şi materiale

Reactivii: amantadina (amantadina clorhidrat, Mr=187,71),  rimantadina 
(rimantadina clorhidrat, Mr = 215,77), 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina (Mr medie=1396 
(anhidru)), β-ciclodextrina (Mr=1135) au fost procurate de la Sigma-Aldrich. 

Prepararea amestecurilor AM-βCD, RIM-βCD, AM-HPβCD, RIM-HPβCD: 
amestecurile echimolare ale amantadinei şi rimantadinei cu β-ciclodextrina sau 
hidroxipropil-β-ciclodextrina erau preparate prin măcinarea simultană într-un mojar de 
agat a cantităţilor respective de substanţe exact cîntărite la balanţa analitică. 

Prepararea produselor frămîntate: produsele frămîntate au fost obţinute din 
amestecurile prin adăugarea volumelor minimale de apă bidistilată pe parcursul 
frămîntării. Frămîntarea se efectua în mojarele de agat timp de 60 minute. După 
adăugarea ultimei porţii de apă pasta omogenă formată se frămîntă pînă la uscat.  

Prepararea produselor co-evaporate: cantităţi echimolare de amantadina sau 
rimantadina şi una din ciclodextrinele au fost dizolvate în apă bidistilată. Amestecul 
obţinut a fost supus agitării timp de 2 de ore la temperatura 35 °C. După această 
amestecul a fost supus echilibrării timp de 24 de ore la temperatura camerei. Soluţiile 
limpede obţinute au fost ulterior supuse evaporării la temperatura 40 °C.

Prepararea produselor liofi lizate. Pentru prepararea produselor liofi lizate cantităţi 
echimolare de substanţa antivirală şi β-ciclodextrina sau hidroxipropil-β-ciclodextrina 
au fost amestecate cu apă bidistilată. Amestecurile obţinute au fost supuse agitării timp 
de 2 ore la t 35°C. După o perioadă de echilibrare timp de 24 de ore la temperatura 
camerei, soluţiile obţinute au fost supuse congelării şi liofi lizării consecutive într-un 
lio  lizator de tip Alpha 1-2 LD.

Spectrometria IR. Probele pentru cercetările de spectrometrie de absorbţie în 
infraroşu au fost obţinute prin tehnica de comprimare cu KBr. Spectrele în IR au fost 
înregistrate cu ajutorul spectrometrului Jasco FTIR 6100 în domeniul frecvenţelor de 
la 4000-350 cm-1, cu rezoluţia de 2 cm-1,

Analiza de calorimetrie cu scanare diferenţială (DSC) a fost efectuată cu ajutorul 
calorimetrului Schimadzu DSC-60. Probele exact cîntărite (2,0–2,2 mg) au fost supuse 
scanării în plăcile de aluminiu la rata de scanare 10°C min-1 in limitele temperaturii 
30–350°C. 
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Rezultate şi discuţii

Analiza poziţiilor şi formei benzilor de absorbţie în IR ne-a permis să evidenţiem 
diferite tipuri de interacţiuni care au loc la nivelul molecular între substanţele antivirale 
în studiu şi ciclodextrine în produsele binare obţinute.

Astfel în spectrele IR ale produselor AM-βCD au fost observate nişte schimbări 
semnifi cative ale vibraţiilor de inel α-D-glucopiranozic, vibraţiilor de întindere νC-OH 
ale grupărilor OH primare şi secundare, νC-O ale legăturii glicozidice, vibraţiilor de 
deformare în plan δO-H, vibraţiilor de deformare în afară planului wC-H, vibraţilor de 
deformare simetrice ale NH3

+, vibraţiilor de întindere νOH, atribuite atit structurii AM, 
cît şi structurilor ciclodextrinelor. 

Curbele DSC ale produselor AM-βCD ne-au demonstrat că procesul de formare 
a compusului complex de incluziune a avut loc în sistemul AM-βCD şi este practic 
independent de metoda de obţinere a compusului. Însă, reieşind din consideraţiile că 
apa inclusă în componenţa βCD a putut infl uenţa rezultatele analizei DSC a amestecului 
AM-βCD, este de recomandat de a folosi metoda de frămîntare pentru obţinerea 
compusului complex respectiv. Comparativ cu celelalte două metode, co-evaporare şi 
liofi lizare, metoda de frămîntare este mai avantajoasă din punctul de vedere a utilizării 
minimale a solvenţilor şi aplicării proceselor cu consum redus de energie (nu necesită 
aplicarea temperaturilor scăzute pentru congelare sau temperaturilor ridicate pentru 
evaporare). 

Aceste rezultate au demonstrat că radicalul adamantil al moleculei AM este 
inclus în cavitatea hidrofobă a βCD. Ca rezultat al formării complexului de incluziune 
s-a schimbat labilitatea grupărilor şi părţilor structurale ale moleculelor-gazdă şi 
moleculelor-oaspete, faptul care este refl ectat în schimbările vibraţiilor de deformaţie 
şi întindere în spectrele produselor binare obţinute.  

În general, schimbările observate în spectrele produselor AM-HPβCD n-au fost 
la fel de pronunţate ca şi în cazul spectrelor produselor AM-βCD. Faptul acesta a fost 
explicat prin infl uenţa structurii HPβCD asupra efi cacităţii procesului de formare a 
compusului complex de incluziune cu AM. Comparativ cu structura βCD în molecula 
HPβCD unele grupări OH din interiorul cavităţii hidrofobe sunt substituite cu grupările 
hidroxipropil. Este evident că ultimele creează obstacole sterice pentru includerea 
moleculei AM înăuntru cavităţii HPβCD.   

În acelaşi timp curbele DSC pentru produsele AM-HPβCD, au demonstrat că 
procesul de formare a compusului complex şi, ca urmare, de amorfi zare a AM, practic 
n-a avut loc. În acelaşi timp, datele analizei spectrometrice în IR indică la faptul că 
au loc unele interacţiuni la nivelul intermolecular între AM şi HPβCD care n-au dus 
la formarea compusului complex de incluziune şi, respectiv, n-au indus amorfi zarea 
substanţei medicamentoase. 

Prin compararea spectrelor sistemelor AM-βCD şi AM-HPβCD au fost izolate 
elementele structurale ale AM şi ciclodextrinelor în spectrele IR ale cărora se observă 
schimbările esenţiale poziţiei sau formei benzilor de absorbţie ale vibraţiilor, care indică 
la formarea compuşilor complecşi de incluziune. Astfel de elemente structurale în 
primul rînd sunt grupările hidroxil secundare şi legături glicozidice ale ciclodextrinelor. 
Vibraţiile din spectrele IR caracteristice pentru aceste grupări şi indicative pentru 
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procesul de formare a compusului complex de incluziune sunt vibraţii de întindere 
νC-OH ale grupărilor OH secundare (~1080 cm-1), vibraţii de întindere νC-O ale legăturii 
glicozidice (1150-1160 cm-1),  vibraţii de deformare în plan δO-H (1330-1340 cm-1) şi 
vibraţii de întindere νOH (3380-3400 cm-1). Pentru confi rmarea datelor obţinute, acestea 
vor fi  verifi cate şi pentru sistemele RIM-βCD şi RIM-HPβCD.

Analiza datelor din spectrele IR ale sistemelor binare RIM-βCD şi RIM-HPβCD 
ne-a permis să concludem că unele schimbări mai pronunţate în spectrele IR ale 
produselor RIM-βCD, decît în spectrele RIM-HPβCD, sunt consecinţa unui proces mai 
facilitat de formare a compusului complex în cazul substanţei oaspete βCD. Acest fapt 
poate fi  explicat prin particularităţile favorabile ale structurii βCD, care nu include 
obstacole sterice sub formă de grupări hidroxipropil, prezenţi în structura HPβCD. 

În acelaşi rînd, reieşind din datele analizei DSC am constatat că liofi lizarea este 
singura metodă efi cientă de obţinere a compusului complex de incluziune  RIM-βCD 
care şi poate fi  recomandat pentru producerea industrială a acestui compus complex.

Ca şi în cazul sistemelor AM-βCD şi AM-HPβCD, reieşind din analiza spectrelor 
IR şi curbelor DSC ale sistemelor RIM-βCD şi RIM-HPβCD, se poate de izolat 
elementele structurale ale moleculelor ciclodextrinelor care sunt cel mai mult afectate 
ca urmare a procesului de incluziune. Astfel de elemente structurale, după cum a fost 
menţionat anterior, sunt grupările hidroxil secundare şi legături glicozidice. Datele 
obţinute din spectrele IR ale sistemelor RIM-βCD şi RIM-HPβCD confi rmă faptul că 
procesul de formare a compusului complex de incluziune se refl ectă în schimbările 
vibraţiilor de  întindere νC-O ale legăturii glicozidice (1150-1160 cm-1),  vibraţiilor de 
deformare în plan δO-H (1330-1340 cm-1) şi vibraţiilor de întindere νOH (3380-3400 
cm-1). 

Concluzii

Au fost evaluate 3 tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi amantadina-β-
ciclodextrina şi rimantadina-β-ciclodextrina şi a fost stabilit că:

- cea mai optimală metodă de obţinere a compusului complex de incluziune 
amantadina-β-ciclodextrina este metoda de frămîntare;

- cea mai optimală metodă de obţinere a compusului complex de incluziune 
rimantadina-β-ciclodextrina este metoda de liofi lizare;

- independent de metoda de obţinere aplicată hidroxipropil-β-ciclodextrina nu 
formează compuşii complecşi de incluziune nici cu amantadina, nici cu rimantadină
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