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Abstrakt
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmaceutické technologie
Autor: Pavel Hladký
Školitelka: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D.
Diplomová práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Imiquimod (IMQ) je léčivá látka patřící do skupiny heterocyklických
imidazochinolinů. Podstatou jejího účinku po topickém podání je vyvolání buněčné
imunitní odpovědi, čehoţ se vyuţívá při léčbě nádorových či virových onemocnění
kůţe. V České republice je IMQ dostupný v léčivém přípravku Aldara® s obsahem
5 %. Přestoţe se jedná o účinný léčivý přípravek, pojí se s jeho pouţitím řada
problémů, jedná se především o vysokou cenu, neţádoucí účinky, jednorázové
pouţití nebo také ekologickou zátěţ.
Cílem této práce byla příprava nových liposomů s niţším obsahem IMQ
(0,5 %) pro koţní podání a hodnocení míry průniku do lidské kůţe in vitro. Pro
zlepšení průniku léčiva do kůţe byly vyuţity akceleranty transdermální penetrace.
Permeační pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské
kůţi za podmínek co nejvíce podobných fyziologickému prostředí organismu.
Následně byly analýze mnoţství IMQ metodou HPLC podrobeny jednotlivé vrstvy
kůţe (stratum corneum, epidermis, dermis a kůţe mimo aplikační plochu).
Permeační pokusy byly vyhodnocovány ve dvou schématech dle doby
působení liposomových formulací na kůţi, a to po 8 a 24 hodinách. Všechny
hodnocené liposomy vykázaly po 8 hodinové aplikaci niţší hodnoty koncentrace
IMQ ve všech vrstvách kůţe v porovnání s krémem Aldara®. Prodlouţení doby
aplikace na 24 hodin zvýšilo mnoţství IMQ v cílové tkání (epidermis) pouze po
aplikaci krému Aldara®.
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Abstract
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmaceutical Technology
Candidate: Pavel Hladký
Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D.
Title of Thesis: Formulation and (trans)dermal application of imiquimod
Imiquimod (IMQ) is an active pharmaceutical substance which belongs to the
group of heterocyclic imidazoquinolines. The mechanism of its effect is an induction
of cellular immune response after topical administration, that is used for a treatment
of tumors or viral diseases of the skin. In the Czech Republic it is available like
a cream called Aldara®, the content of IMQ is 5 %. Although Aldara® is an effective
medicine, many problems are associated with its use, especially high price,
undesirable effects, disposable use, environmental pollution, etc.
The aim of this work was to prepare new liposomes for topical administration
containing lower ammount of IMQ (0.5 %) and evaluation of penetration of IMQ
into human skin in vitro. To improve the entrance of the drug into the skin
transdermal penetration enhancers were used.
Permeation experiments were performed in Franz diffusion cells on human
skin under conditions as close as possible to the physiological environment of the
organism. Subsequently, the individual layers of the skin (stratum corneum, the
epidermis, the dermis and the part outside the application area) were analysed by
HPLC.
Permeation experiments were evaluated in two schemes depending on the
time of administration of liposomal formulations on the skin: after 8 and 24 hours.
All tested formulations showed lower concentration of IMQ in all layers of skin after
8 hours of application compared to Aldara®. Prolongation of the application time to
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24 hours, increased amount of IMQ in the target tissue (epidermis) just in case of the
Aldara® cream.
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1 Úvod a cíl práce
Kůţe, stejně jako jiné orgány těla, můţe být místem nádorového bujení buněk
či cílem virů. Výsledkem mohou být v případě virového působení různé bradavice,
v případě nádorového bujení různé druhy karcinomů. Pro pacienta z toho vyplývá
spousta komplikací. Například nepříjemné pocity v důsledku kontaktu s oblečením,
bradavice i na intimních místech, coţ můţe způsobit pokles sebevědomí a ovlivnění
sexuálního ţivota, následná nutnost léčby či mechanického odstranění postiţené části
kůţe (v místě odebrané tkáně zůstává neestetická jizva), riziko metastází.
Léčba pomocí heterocyklických imidazochinolinů, z nichţ nejvýznamnější je
imiquimod (IMQ), představuje pro pacienty komfortní řešení. V České republice je
pro topickou léčbu s obsahem IMQ dostupný léčivý přípravek ve formě krému
Aldara®. Po topické aplikaci dochází k aktivaci imunitních buněk kůţe a kaskádou
reakcí vyvolání protivirového a protinádorového účinku. Vysoká účinnost léčby je na
druhé straně doprovázena řadou neţádoucích reakcí, z nichţ nejčastější je svědění,
erytém, pálení či zvýšená citlivost v místě aplikace. Kromě neţádoucích účinků IMQ
vykazuje velmi špatnou rozpustnost ve vodě a organických rozpouštědlech, coţ je
důvodem nestability krému Aldara® a nutnosti jejího balení v malých sáčcích
(z čehoţ vyplývá vyšší cena přípravku, vyšší spotřeba a téţ větší ekologická zátěţ).
Cílem této práce bylo připravit liposomy s niţším obsahem IMQ (0,5 %),
jejichţ topické podání na kůţi by zajišťovalo dostatečnou účinnost i při niţší
koncentraci IMQ, a tím překonat výše uvedené nevýhody přípravku Aldara ®. Dílčími
cíli bylo najít optimální sloţení a vlastnosti liposomů a pomocí permeačních pokusů
na kůţi ověřit jejich schopnost pronikat do různých vrstev kůţe. K hydrataci
liposomů byl v práci pouţit fosfátový pufr (PBS) o bazickém pH, u nějţ se
předpokládala přítomnost IMQ v neionizované formě a jeho dostatečná enkapsulace,
a akceleranty transdermální permeace pro zlepšení průniku IMQ do epidermis.
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2 Teoretická část
2.1 KŮŽE1
Kůţe, lat. cutis, je rozsáhlý plošný orgán tvořící zevní povrch lidského
organismu a tím i jeho bariéru vůči zevnímu prostředí. Stavba kůţe umoţňuje její
přizpůsobení pohybům a tvarovým změnám těla a další funkce ve vztahu
k organismu a okolí.
Kůţe dospělého člověka dosahuje plochy téměř 2 m² (průměrně 1,6 - 1,8 m²).
Tloušťka kůţe je v různých částech těla rozdílná, pohybuje se od 0,5 mm (oční
víčka) do 4 mm (záda). Její průměrná hmotnost je 3 kg.

2.1.1 Stavba kůže
1. Epidermis
2. Dermis
3. Podkoţní vazivo
EPIDERMIS
Epidermis (pokoţka) je nejsvrchnější vrstvou kůţe, která je tvořená
vrstevnatým dlaţdicovitým epitelem. Bývá členěna od dermis směrem k povrchu do
následujích částí – stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum
lucidum a stratum corneum. Základními buňkami této vrstvy jsou keratinocyty, které
tvoří většinu buněk pokoţky.
Pro bariérové vlastnosti kůţe je důleţitá vrstva stratum corneum (SC), která
se skládá z plně zrohovatělých buněk (korneocytů), které jsou v kůţi pevně sestaveny
v 15 – 25 vrstvách. De facto se jedná o odumřelé buňky, které jsou spojeny pomocí
mezibuněčných spojů. Tato struktura je často nazývána jako „cihly a malta“, kde
korneocyty reprezentují „cihly“ a lipidová matrix v mezibuněčných prostorech
„maltu“.2 Díky této struktuře je kůţe odolná vůči fyzikálním a chemickým vlivům.
Na druhou stranu, při delším působení vody, dochází ke zbobtnání a tím ke sníţení
pevnosti kůţe, zvýšení její plasticity a propustnosti. Nutno dodat, ţe bariérová
funkce rohové vrstvy kůţe je i za normálních podmínek neúplná, jelikoţ umoţňuje
výměnu tekutin, některých látek a plynů s okolím (tzv. perspirace).
11

Kromě keratinocytů se v epidermis nacházejí tzv. symbiotické buňky, mezi
které patří melanocyty, Langerhansovy buňky a Merkelovy buňky. Melanocyty jsou
důleţité proto, ţe v nich vzniká koţní pigment melanin, který kůţi dodává barvu
a chrání ji před účinky UV záření. Langerhansovy buňky jsou součástí imunitního
systému, kdy pomáhají bránit tělo před patogeny vstupujícími do těla přes pokoţku.
Merkelovy buňky, které jsou v pokoţce jen řídce rozmístěny, zajišťují hmatové čití.
DERMIS
Dermis, neboli škára, je vrstva kůţe, která je sloţená z vaziva se zvlněnými
a elastickými vlákny, jeţ jsou spojeny ve snopce. Její tloušťka je přibliţně 0,5 2,5 mm a skládá se ze dvou vrstev – stratum papillare a stratum reticulare. První
zmíněná vrstva je vrstvou povrchovou, která přiléhá k epidermis, a kromě sítí vláken
obsahuje také mnoţství vazivových buněk a velké mnoţství kapilár tvořících síť.
Druhá vrstva je vrstvou hlubší, dává kůţi mechanickou pevnost. Převaţují zde pruhy
kolagenního vaziva. Vlákna vytvářejí svazky a splétají se v prostorovou síť.3
PODKOŢNÍ VAZIVO
Podkoţní vazivo, lat. tela subcutanea, spojuje dermis s pojivovou tkání či
okosticí. Charakter vaziva určuje potom pohyblivost kůţe proti podkladu.
V některých místech jsou vytvořeny lalůčky tukové tkáně. Tloušťka vrstvy je dána
výţivou, pohlavím a tělesnou konstitucí a můţe dosahovat aţ několik centimetrů.
Podkoţní tukové vazivo je skladištěm zásobních látek, plní ochrannou a izolační
funkci a na určitých částech těla má i význam mechanický. Tukový polštář bývá
nejsilnější na břiše, naopak zcela chybí v podkoţí očních víček nebo na ušních
boltcích. Ve stáří tuku v kůţi ubývá a sniţuje se i mnoţství elastického vaziva
v dermis a v tela subcutanea, coţ má za následek ochablost kůţe u starých lidí.
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Obr. 1: Vrstvy kůže.1
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2.1.2 Funkce kůže4
a) Ochranná funkce kůže – kůţe odolává nebo alespoň minimalizuje škodlivé
účinky mechanických, osmotických, chemických, tepelných a světelných
vlivů prostředí, ale téţ tvoří bariéru proti invazi mikroorganismů. Prostředí
povrchu kůţe je poměrně suché a kyselé, a proto nepříznivé pro jejich
existenci a hlavně jejich rozmnoţování. Imunologická ochrana spočívá ve
funkci Langerhansových buněk.
b) Termoregulace – kůţe má rozhodující význam při hospodaření těla s teplem,
protoţe reguluje jeho výměnu mezi organismem a prostředím (např. podkoţní
tuk působní jako tepelný izolátor, tělo je ochlazováno odpařováním potu).
c) Receptorový orgán – prostřednictvím dotykových či tlakových receptorů,
termoreceptorů a receptorů pro bolest zajišťuje spojení s vnějším prostředím.
d) Sociální komunikace – především zajištěna vyuţitím mimiky jako
sdělovacího prostředku nebo pomocí morfologických znaků, které mohou
odlišit jedince od sebe. Roli hraje také barva kůţe, související s výskytem
melanocytů, v kterých určitou chemickou reakcí vzniká černo-hnědý pigment
melanin. Změna barvy kůţe můţe souviset i s emocemi člověka (zrudnutí při
hněvu a rozpacích nebo zblednutí při strachu či úzkosti), kdy hraje roli stupeň
jejího prokrvení a míra okysličení.
e) Resorpční a exkreční činnost – kůţe je schopna limitované resorpce
a exkrece. Resorpce se díky vstřebatelnosti lipofilních látek vyuţívá při
aplikaci mastí, exkreční funkci obstarávají zčásti potní a mazové ţlázy.
Sekrecí koţního mazu se na povrch dostávají lipidy (např. volné vyšší mastné
kyseliny). S potem se na povrch těla uvolňují i další látky (např. kyselina
mléčná), které spolu s tukovým mazem tvoří kyselý ochranný film
(pH 5,4 - 5,9). Ten kůţi chrání nejen před účinky vlhka a vysycháním, ale má
také baktericidní účinky.
f) Regenerace kůže – odumřelé povrchové buňky jsou trvale odstraňovány
a nahrazovány proliferací a diferenciací buněk z vnitřních vrstev. Buňky ve
stratum spinosum se oplošťují, pozbývají jádra a intracelulárních organel,
14

postupně se mění na ploché „šupiny“, které jsou vyplněny keratinem,
postupně se odírají a olupují. Ţivotní cyklus buňky trvá 2 - 4 týdny
v závislosti na lokalitě povrchu těla. V normální kůţi existuje rovnováha mezi
počtem keratinocytů produkovaných v bazální buněčné vrstvě a mnoţstvím
šupin odstraněných z koţního povrchu. To je výsledkem rovnováhy mezi
stimulačními a inhibičními růstovými faktory (cytokiny) v kůţi, které jsou
produkovány keratinocyty.
g) Tvorba vitaminu D – kůţe je u člověka hlavním zdrojem vitaminu D. Ve
stratum granulosum je přítomen jeho prekurzor, 7-dehydrocholesterol, který
se účinkem UV paprsků slunečního záření přeměňuje na cholekalciferol
neboli vitamin D3.
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2.2 ABSORPCE LÁTEK DO KŮŽE
2.2.1 Dermální vs. transdermální podání
Je důleţité rozlišit rozdíl mezi dermálním a transdermálním podáním léčiva.
Při dermálním podání dochází k průniku (penetraci) léčiva pouze do horních vrstev
kůţe, průnik do hlubších částí kůţe a systémová absorpce jsou uţ jevy neţádoucí.
Dermální podání léčiva se vyuţívá při léčbě dermatologických onemocnění, jako
jsou nádorová onemocnění kůţe, psoriáza, ekzémy a mikrobiální infekce.
Transdermální podání léčiva je charakterizováno průchodem (permeací) léčiva přes
kůţi do krevního či lymfatického oběhu a jeho následným systémovým účinkem.
Transdermální podání, oproti jiným aplikačním cestám, má své výhody
i nevýhody. Výhodou tohoto podání je například zvýšená biologická dostupnost
léčiva (obcházení first pass efektu), prodlouţení doby podání (tím niţší frekvence
dávkování), stabilní plazmatická koncentrace (nedochází ke kolísání hladin), úbytek
neţádoucích účinků (především systémových), zlepšení compliance pacienta,
bezbolestná a jednoduchá aplikace, podání v případě, kdy není moţná perorální
aplikace (např. bezvědomí).5 Naopak nevýhodou je, ţe nelze tímto způsobem podat
kaţdé léčivo, moţnost podání takového léčiva je omezena jeho fyzikálněchemickými vlastnostmi (viz 2.2.3), podané léčivo můţe kůţi dráţdit nebo být
naopak z části metabolizováno koţními enzymy (různé peptidázy a esterázy). 6

2.2.2 Cesty prostupu léčiva přes kůži
Jedná se především o průnik intercelulární (přes mezibuněčné prostory mezi
vrstvami korneocytů), kdy molekula léčiva musí urazit několikanásobně delší cestu,
neţ je vlastní šířka SC, a průnik transcelulární (přes korneocyty), kdy léčivo sice
překonává kratší vzdálenost, ale čelí sloţitějšímu přechodu přes jednotlivé vrstvy
těchto odumřelých buněk. Méně významný je prostup léčiva transfolikulárně
(vlasovým folikulem) a potní či mazovou ţlázou.2
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Obr. 2: Cesty prostupu léčiva přes kůži.

Obr. 2: Cesty prostupu léčiva přes kůži. 7

2.2.3 Faktory ovlivňující prostup léčiva do kůže/přes kůži
POPULAČNÍ ROZDÍLY
Studie zabývající se vztahem mezi funkcí koţní bariéry a etnickým hlediskem
nezaznamenala ţádný významný rozdíl.8 Rozdíly tak zůstávají mezi jednotlivými
zástupci lidské rasy, bez ohledu na barvu pleti, a také v rámci jednotlivých částí těla.9
Nutno dodat, ţe funkce koţní bariéry se téţ mění s přibývajícím věkem. Stárnutí
způsobuje, ţe vrstvy korneocytů k sobě méně přiléhají, epidermis se ztenčuje
a dochází téţ k poklesu melanocytů a Langerhansových buněk.10
NEMOCI KŮŢE
Samotná onemocnění kůţe představují jeden z důleţitých faktorů, které
ovlivňují funkci a tím i průnik léčiva do kůţe. Pro příklad můţe být uvedena
psoriáza, coţ je chronické autoimunitní onemocnění, které je charakterizované
červenými lézemi a plaky vyskytující se v oblasti kolen, loktů a pokoţky hlavy. Ve
srovnání s normální zdravou kůţí zde byla sledována zvýšená permeace
elektrolytů.11
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PORANĚNÍ/POŠKOZENÍ KŮŢE
Významnou roli při absorpci látek hraje kompaktnost a neporušenost
nejsvrchnější vrstvy kůţe. Pokud je kůţe poškozená či poraněná, absorpce léčiva je
značně ulehčena, protoţe SC neobsahuje dostatečný počet vrstev korneocytů, které
by „bránily“ prostupu léčiva. Proto se transdermální náplasti s obsahem účinných
látek vţdy lepí na neporušenou kůţi.12
FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI PODANÉHO LÉČIVA
Jak uţ bylo řečeno, koţní bariérou nemůţe procházet kaţdé léčivo. Aby
léčivo mělo předpoklad pro prostup, musí splňovat následující parametry:


molekulová hmotnost < 500 g/mol13



log P 1-3 (lipofilnější procházejí přes kůţi lépe)14



teplota tání < 200 °C



pH roztoku 5-9

DALŠÍ FAKTORY
Průchod léčiva přes koţní bariéru také souvisí s jeho koncentrací v nanášené
lékové formě a téţ s velikostí plochy, na kterou je léková forma nanesena. Čím je
léčivo v lékové formě koncentrovanější, tím větší je koncentrační spád, který pomáhá
léčivu prostoupit strukturami kůţe. Nelze opomenout ani rozpustnost léčiva v lékové
formě nebo její sloţení. Platí, ţe lépe se absorbují léčiva, která se v lékové formě
méně rozpouštějí. Lepší prostupnost vykazují léčiva, která jsou navázána na
nepolární nosič.15 Je důleţité zmínit i vliv vody. Zvyšující se hydratace SC zvyšuje
propustnost léčiva, proto je voda povaţována za přirozený prostředek zlepšující
průnik léčiva do kůţe.16,17

2.2.4 Možnosti zlepšení prostupu léčiva do kůže/přes kůži
Technologie pouţívané k úpravě bariérových vlastností kůţe mohou být
rozděleny podle různých hledisek. Dle časové posloupnosti jsou rozděleny do
generací. V současné době jsou rozlišeny bariérové technologie první, druhé a třetí
generace.18 Příkladem druhého rozdělení je dělení na metody aktivní a pasivní.
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AKTIVNÍ
Mezi aktivní metody patří termální ablace, tj. odnětí kůţe (laserová19,
radiofrekvenční20), elektropermeabilizace, coţ je narušení bariéry působením el.
proudu (iontoforéza21, elektroporace22), mechanické metody (např. mikrojehly23,
koţní abraze24, mikroprotruze25) a další (např. sonoforéza26, magnetoforéza27,
termoforéza).
PASIVNÍ
Mezi pasivní metody patří optimalizace lékové formy (např. pouţití
keratoplastika), zvýšení difuzibility léčiva (liposomy, lipofilní proléčiva), zvýšení
lokálního prokrvení kůţe (kapsaicin), nebo vyuţití chemických akcelerantů.28

2.2.5 Akceleranty transdermální permeace
Jinými slovy enhancery (českým ekvivalentem urychlovače) či absorpční
promotory. Jejich hlavním úkolem je reverzibilně sníţit bariérové vlastnosti kůţe
a tím umoţnit snadnější průnik léčiva přes kůţi v předem odhadnutelném mnoţství
a čase. Jedná se o chemicky velice nesourodou skupinu látek, z farmaceutického
hlediska jsou povaţovány jako látky pomocné, proto jsou na ně kladeny vysoké
nároky.29 Ideální akcelerant by měl mít následující vlastnosti:
–

nedráţdivý, netoxický a nealergizující

–

farmakologicky inertní

–

fyzikálně a chemicky kompatibilní s ostatními komponenty léčivého
přípravku (LP)

–

rychlý nástup účinku s předvídatelnou dobou trvání

–

po odstranění LP rychlá obnova bariérové funkce kůţe

–

pouze jednosměrné urychlení prostupu léčiva

–

levný

Pro příklad je uvedeno rozdělení dle chemické struktury:
–

alkylsulfoxidy (dimethylsulfoxid)

–

alkoholy (etanol, dekanol, propyleglykol)

–

karboxylové kyseliny, jejich amidy a estery (kys. olejová, mono-/diestery
glycerolu s mastnými kyselinami)
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–

aminokyseliny a jejich deriváty (L- a ω-aminokyseliny)

–

terpeny (eukalyptol)

–

další.30
Mechanismus účinku není ani v současné době spolehlivě objasněn. Jako

velice pravděpodobné se jeví jejich nespecifické reakce se strukturami kůţe. Barry
vyuţívá klasifikaci akcelerantů zaloţenou na lipidově-proteinově-rozdělovací
teorii.31 Zjednodušeně se dá říci, ţe akceleranty mohou interagovat:
a) s intercelulárními lipidy – rozrušení organizované struktury lipidů
v intercelulárních prostorech SC
b) s intracelulárními proteiny – ovlivnění konformace keratinu v korneocytech
nebo proteinů v desmozomech (buněčných spojeních)
c) ovlivňování rozdělovacích rovnovah – především nízkomolekulární
akceleranty (etanol, propylenglykol) mají schopnost měnit rozdělovací
rovnováhy mezi transdermálním systémem a SC32
DDAK
Chemickým názvem dodecylester kyseliny N,N-dimethyl-6-aminohexanové
je významným představitelem N,N-disubstituovaných esterů 6-aminohexanové
kyseliny. Má velice krátký biologický poločas (t1/2 = 17 min), neboť je velmi rychle
štěpen esterázou, a reverzibilní účinek. Při pokusech s adefovirem (práce Vávrové a
kol.) DDAK urychlil permeaci přes prasečí kůţi 42x a přes lidskou kůţi dokonce
179x. Jeho terapeutické dávky (1 %) nevykazovaly ţádný alergizační účinek na kůţi
(testováno na morčeti) ani ţádný projev akutní koţní toxicity (testováno na
potkanovi). 33
PRO-2
Chemickým názvem dodecylester N-acetylprolinu je sloučenina patřící do
skupiny derivátů odvozených od molekuly prolinu. Vysokou akcelerační účinnost
vykazuje především v kombinaci s propylenglykolem. Jeho působení na lipidové
struktury SC je reverzibilní (k obnově bariérových vlastností kůţe dochází do 20 hod
po jeho odstranění z povrchu kůţe), toxicita je srovnatelná s toxicitou DDAK.34
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KYSELINA OLEJOVÁ
Kyselina olejová patří mezi vyšší mastné nenasycené karboxylové kyseliny.
Podstatou jejího účinku je kompetice s endogenními mastnými kyselinami
v lipidických strukturách mezibuněčných prostorů a způsobení jejich rozvolnění.
Těchto vlastností bylo vyuţito například k usnadnění průniku 5-fluoruracilu,
estradiol a tetrahydrokanabinolu.35,36
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2.3 LIPOSOMY
Liposomy jsou lipidové vezikuly, které se skládají z jedné či více
soustředných lipidových dvojvrstev obklopujících vodnou fázi. V dnešní době se
jedná o poměrně zkoumanou formulaci. Snadným způsobem můţe být ovlivňováno
chemické sloţení liposomů, jejich struktura, velikost, vlastnosti, ale také povrchová
modifikace, která umoţňuje přizpůsobení liposomů diagnostickým a terapeutickým
účelům.37

Obr. 3: Struktura liposomu; Molekula a
znázorňuje léčivo ve vodné fázi, molekula
b léčivo zabudované do lipidové
dvojvrstvy.40

2.3.1 Chemické složení
Jelikoţ liposomy mají obdobnou strukturu jako buněčná membrána (dvojitá
vrstva fosfolipidů, které jsou tvořeny polární hlavou a hydrofobním řetězcem),
i jejich stavební sloţky jsou obdobné. Jedním z nejvyuţívanějších lipidů pro tvorbu
liposomů je fosfolipid fosfatidylcholin, známý téţ pod názvem lecitin. Lecitin můţe
pocházet z přírodních i syntetických zdrojů, je snadno extrahovatelný z vaječného
ţloutku nebo sójových bobů, méně snadno z hovězího srdce a míchy. Jako hlavní
stavební sloţka liposomů je vyuţíván především pro svoji nízkou cenu, chemickou
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inertnost

a

neutrální

náboj.

Další

často

pouţívané

sloučeniny

jsou

fosfatidyletanolamin, fosfatidylglycerol, fosfatidylserin, sfingomyelin, fosfatidické
kyseliny, cholesterol a další.38

2.3.2 Rozdělení liposomů
Pro klasifikaci liposomů bývá nejčastěji vyuţita jejich velikost a lamelarita
(počet lipidových vrstev). Dle těchto hledisek jsou rozlišovány na:
–

UNILAMELÁRNÍ VEZIKULY (UNILAMELLAR VESICLES)
o malé (Small unilamellar vesicles, SUVs): 20-100 nm
o střední (Medium unilamellar vesicles, MUVs): >100 nm
o velké (Large unilamellar vesicles, LUVs): >100 nm
o obří (Giant unilamellar vesicles, GUVs): >1 µm
Obsahují vţdy 1 vrstvu lipidů.

–

OLIGOLAMELÁRNÍ VEZIKULY (OLIGOLAMELLAR VESICLES, OLVs)
o 0,1-1 µm; do 5 vrstev lipidů

–

MULTILAMELÁRNÍ VEZIKULY (MULTILAMELLAR VESICLES, MLVs)
o

–

> 0,5 µm; 5 a více vrstev lipidů

MULTIVEZIKULÁRNÍ VEZIKULY (MULTIVESICULAR VESICLES,
MVs)
o > 1 µm; multikompartmentová struktura
Kromě velikosti a počtu vrstev lipidů lze liposomy klasifikovat také dle účelu

aplikace (diagnostický, terapeutický), povrchového náboje (neutrální, kladný,
záporný), lipidové sloţky (viz 2.3.1), původu lipidové sloţky (přírodní,
semisyntetický, syntetický), specifity (např. konvenční, pH senzitivní, s dlouhou
cirkulací, imunologické) atd.39 Rozdělení dle způsobu přípravy je rozebráno
v kap. 2.3.5.

2.3.3 Výhody či nevýhody liposomů
Liposomové formulace jsou výhodné z mnoha důvodů. Jejich struktura,
obsahující hydrofilní i hydrofobní část, umoţňuje inkorporovat jak hydrofilní léčiva
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(zachycené ve vnitřním vodném prostředí), tak lipofilní léčiva (zachycené uvnitř
membrány). Zapouzdřené (enkapsulované) léčivo má zvýšenou stabilitu a je
chráněno před inaktivačními vlivy vnějšího prostředí. Liposomy jsou netoxické,
pruţné, biokompatibilní, zcela biologicky odbouratelné, neimunogenní pro
systémové nebo lokální podání, pomáhají sníţit neţádoucí účinky toxických léčiv
v tkáni a zvyšují účinnost a terapeutický index léčiva. Poskytují téţ jedinečnou
moţnost dodat léčivo do specifických buněk nebo přímo do určitých buněčných
kompartmentů. Velikost, náboj a povrchové vlastnosti liposomů lze jednoduše měnit
přidáním nových sloţek ke směsi lipidů. Povrchová modifikace hraje obrovskou roli
v cílené distribuci léčiva (resp. liposomů).40
Je třeba zmínit i nevýhody liposomových systémů. Jedná se především
o jejich nákladnou výrobu, nízkou rozpustnost, krátké působení v organismu,
moţnost oxidace nebo hydrolýzy některých fosfolipidů, a v neposlední řadě
inkorporace a také únik enkapsulovaného léčiva.41

2.3.4 Osud liposomů v organismu
Samotná velikost a počet lipidových vrstev můţe hodně napovědět o způsobu
vyuţití liposomů a jejich další existenci v organismu. MLVs mají velký počet
lipidových vrstev, které zapříčiní, ţe léčivo se uvolňuje pozvolněji a plynuleji neţ
v případě unilamelárních vezikul, jelikoţ dochází k pomalejší degradaci jednotlivých
vrstev. Pokud je poţadováno rychlé mezimembránové přesunutí lipofilního léčiva,
nejvhodnější jsou SUVs, neboť jsou snadno přenášeny a degradovány. LUVs
a MUVs jsou nejvhodnější pro hydrofilní léčiva.
Malé liposomy podané intravenózně procházejí přes fenestrace jaterních
sinusoidů a rychle přicházejí do kontaktu s hepatocyty. Středně velké liposomy
cirkulují v krvi delší dobu. Větší liposomy procházejí skrz jaterní sinusoidy pomaleji,
proto jsou rychleji pohlceny Kupferovými buňkami (součást mononukleárního
fagocytárního systému, známého téţ jako retikuloendoteliární systém - RES). RES je
tvořen hlavně játry, slezinou, plícemi, lymfatickými uzlinami a kostní dření. V těchto
orgánech jsou liposomy rychle vychytávány, degradovány a léčivo je uvolněno do
buněčné cytoplasmy nebo exocytosou do vnějšího prostředí. Pokud je vhodnými
molekulami (ligandami) modifikován povrch liposomů, dochází ke zvýšení jejich
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specifického vychytávání (díky receptorům pro ligandy na cílových buňkách) a tím
k zajištění aktivního drug targetingu do cílového místa. Vyuţívané jsou především
molekuly bílkovin, peptidů a polymerů, které jsou s funkčními skupinami liposomů
konjugovány nejčastěji vazbou amidickou, disulfidickou či thioéterovou. Příkladem
drug targetingu je modifikace liposomů protilátkami42, folátem43, transferinem44
a jinými molekulami. Místem pro receptorem zprostředkovaný targeting je např. oko
či kolenní kloub. Liposomy podané subkutánně nebo intramuskulárně se akumulují
v lymfatických

uzlinách,

liposomy

perorálně

podané

jsou

téměř

ihned

degradovány.45 Liposomy aplikované na kůţi mohou být degradovány např.
splynutím s membránou v určité části kůţe, čímţ dojde k uvolnění léčiva.
OBLASTI VYUŢITÍ
A) nádory – na rozdíl od klasických protinádorových léčiv se specifičtěji
zaměřují na nádorové buňky (oproti těm zdravým, tzn. následné sníţení
neţádoucích účinků) či prodluţují délku cirkulace léčiva v krvi. Jedná se
např. o intravenózně podaný liposomální doxorubicin pro léčbu Kapošiho
sarkomu46

nebo

intravenózně

lymfoblastické leukemie

podaný

vinkristin

při

léčbě

akutní
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B) respirační onemocnění – např. aerosolové liposomy s obsahem rifampicinu
vykazují dobrou účinnost při léčbě tuberkulózy48
C) nasální aplikace – vyuţívá mukoadhezivních sloţek jakou jsou např.
algináty, chitosany k prodlouţení kontaktu liposomu s povrchem sliznice49
D) oční aplikace – např. moţnost disperze liposomů v kontaktních čočkách
a tím výhodné uvolňování léčiva do organismu po několik dní50
E) lymfatický systém – např. subkutánní podání liposomů obalených biotinem,
následované podáním avidinu zvýšilo vychytávání liposomů lymfatickým
systémem, vhodné pro chemoterapeutika51
F) infekce a parazitární onemocnění – liposomy jsou ideálními formulacemi
např. pro cílenou léčbu leishmaniózy (parazitární infekce makrofágů), jelikoţ
liposomy se hromadí právě v těchto fagocytujících buňkách52
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G) vakcíny – liposomy mohou být vyuţity jako imunologické adjuvantní látky
vakcín pro proteinové a peptidové antigeny53
H) genová terapie – liposomy našly vyuţití i při přenosu genů do buňky za
účelem přenesení sekvence kódující chybějící nebo nefunkční protein např.
při léčbě nádorových onemocnění54
I) další
KLINICKÉ VYUŢITÍ
Pro doplnění je v následujícím obrázku uvedeno 13 léčivých přípravků, které
byly k roku 2016 schváleny FDA, a které vyuţívají liposomových formulací. 55

Obr. 4: Přípravky využívající liposomové formulace schválené FDA k roku 2016.55

TOPICKÁ APLIKACE LIPOSOMŮ SE SYSTÉMOVÝM ÚČINKEM56
První zmínka o této cestě aplikace byla publikována v roce 1980. Bohuţel,
s přibývajícím léty bylo stále zřejmější, ţe jsou liposomy ve většině případů příliš
malé nebo nemají takový význam pro transdermální podání, jelikoţ spíše zůstávají
na povrchu kůţe, místo aby procházely přes SC. Proto byl vyvinut typ vysoce
deformovatelných liposomů, které byly pojmenované jako transfersomy.
26

Transfersomy se obvykle skládají z fosfolipidů a tzv. edge aktivátorů, které
destabilizují lipidové dvojvrstvy vezikul, a zvyšují tak jejich deformovatelnost.
Aktivátory jsou často povrchově aktivní látky – cholát sodný, deoxycholát sodný,
Span 60, Span 65, Tween 20, Tween 80 atd. Vysoce deformovatelných liposomů
bylo vyuţito např. při studii zabývající se dermálním podáním metotrexátu při léčbě
psoriázy, kdy se do kůţe dostalo aţ 50 % aplikované dávky. Liposomy obsahovaly
jako edge aktivátor glycyrrhizin ve formě draselné soli.57 Jedna z novějších studií se
zabývá např. vyuţitím transfersomů obsahujících ibuprofen při léčbě revmatoidní
artritidy.58
Jiný typ liposomů vyuţívá akceleračních účinků etanolu. Takové liposomy
jsou nazývány ethosomy. Ethosomy se od klasických liposomů liší především
velkým obsahem etanolu (20-45 %), který sám o sobě působí jako akcelerant, a hraje
důleţitou roli při interakci s buněčnou membránou, kdy reaguje s polárními hlavami
lipidů a způsobuje tak zvýšení fluidity a propustnosti membrány. Účinnost této
formy liposomů dokazuje studie, které porovnává topické podání celekoxibu
v klasických liposomech, transfersomech a ethosomech. Ethosomy vykázaly nejvyšší
míru penetrace léčiva přes kůţi pravděpodobně díky synergickému účinku etanolu
a Tweenu 20, který byl součástí formulace ethosomů.59

2.3.5 Metody přípravy liposomů
Liposomy vznikají spontánní interakcí mezi fosfolipidy a vodnou fází.
Vlastnosti těchto formulací se mohou lišit v závislosti na sloţení (lipidová sloţka,
akceleranty, edge aktivátory), ale ať uţ je sloţení jakékoliv, všechny metody příprav
obsahují následující kroky:
–

rozpuštění sloţek v organickém rozpouštědle

–

odpaření organického rozpouštědla

–

disperze lipidů ve vodném prostředí (hydratace)

–

čištění vzniklých liposomů

–

analýza finálního produktu
Dle cesty zavedení léčiva do struktury liposomů mohou být techniky

rozděleny na aktivní a pasivní. Při aktivních metodách jsou léčiva s ionizovatelnými
funkčními skupinami (např. amino skupina) inkorporovány do liposomů aţ po
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vytvoření lipidové membrány. Sloučenina vstupuje do liposomu skrz membránu
v neionizovaném stavu, aţ uvnitř liposomů se mění na ionizovanou formu
neschopnou difundovat ven z liposomu. Vyuţívaný je především druhý, pasivní
způsob, jenţ můţe být dle základních způsobů disperze rozdělen na 3 typy:
1. metody mechanické disperze
2. metody disperze rozpouštědla
3. metody odstraňování detergentů
METODY MECHANICKÉ DISPERZE
a) Metoda lipidového filmu – na povrchu baňky je vytvořen lipidový film,
který je hydratován, produktem jsou velké multilamelární vezikuly (MLVs),
které mohou být redukovány aţ na malé unilamelární vezikuly různými
technikami, např. vyuţitím ultrazvuku či extrudéru.60
b) Ultrazvuková metoda – jiným názvem sonikace, je prakticky nejčastěji
vyuţívanou metodou pro přípravu SUVs, která vychází z velkých MLVs.
Malé unilamelární vezikuly mohou vznikat buď pomocí ultrazvukové lázně či
ultrazvukové sondy. Nevýhodou je moţná degradace fosfolipidů nebo
přítomnost obou forem (SUVs i MLVs).41
c) Metoda „French pressure cell“ – zahrnuje protlačování MLVs pod tlakem,
přes malý otvor, za určité teploty. Nevýhodou je poţadovaná teplota a práce
v malých mnoţstvích (max 50 ml).
d) Metoda „Freeze-thawed liposomes“ – metoda vyuţívá mraţení a tání
liposomů. SUVs se rychle zmrazí a pomalu rozmrazí. Krátkodobá sonikace
vytvoří LUVs. Vytvoření unilamelárních vezikulů je důsledkem fúze SUVs
během procesů zmrazování a rozmrazování. Tento typ fúze můţe být silně
inhibován zvýšením iontové síly média a zvýšením koncentrace fosfolipidů.60
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METODY DISPERZE ROZPOUŠTĚDLA
a) Etanolické injekce – roztok lipidů v etanolu se rychle vstříkne tenkou jehlou
do nadbytku pufru. Nevýhodou této metody je, ţe liposomy jsou velmi
zředěné, a těţko se zbavují zbytků etanolu, protoţe ten vytváří s vodou
azeotropickou směs.
b) Éterová injekce – roztok lipidů v dietyléteru nebo ve směsi éteru a metanolu
je úzkou jehlou pomalu vstřikován do vodné fáze vyhřívané na teplotu
55 - 65 °C nebo pod sníţeným tlakem. Tvorba liposomů je iniciována
odpařením éteru pomocí vakua.61
METODY ODSTRAŇOVÁNÍ DETERGENTŮ
Při přípravě liposomů jsou vyuţity detergenty, které lze odstranit dialýzou
nebo gelovou permeační chromatografií. Vytvořené liposomy jsou vysoce
homogenní. Nevýhodou je však částečné zadrţování zbytků detergentů uvnitř
liposomů.
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2.4 IMIQUIMOD
2.4.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti
Imiquimod

(IMQ)

je

syntetická

sloučenina

patřící

do

skupiny

imidazochinolonů, jeho chemický název je 1-(2-methylpropyl)-1H-imidazo[4, 5c]chinolin-4-amin, sumární vzorec C14H16N4 a molekulová hmotnost 240,31 g/mol.
Jedná se o pevnou bílou aţ našedivělou krystalickou látku bez zápachu s teplotou
tání 292 - 294 °C, která je nerozpustná ve vodě a ve většině organických
rozpouštědel, log P dosahuje hodnoty 2,7.62

Obr. 5: Strukturní vzorec IMQ.66

IMQ svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi vyhovuje Lipinského pravidlu
pěti. Toto pravidlo definuje vlastnosti léčiva vhodné pro přechod přes buněčnou
membránu, pokud je vyhověno následujícím poţadavkům:
–

molekulová hmotnost < 500 g/mol

–

log P < 5

–

počet moţných donorových vodíkových vazeb < 5,

–

počet moţných akceptorových vodíkových vazeb < 1063

IMQ obsahuje 1 potenciální donorovou vodíkovou vazbu a 3 akceptorové.

30

2.4.2 Mechanismus účinku
Mechanismus antivirového a antitumorózního účinku IMQ není přímý, ale
spočívá ve stimulaci imunitního systému kůţe. IMQ se váţe na tzv. toll like
receptory (TLR), konkrétně podtyp TLR-7 a TLR-8, které jsou přítomny na
imunitních buňkách kůţe. Vazbou dojde k aktivaci vrozené (nespecifické) a také
získané (adaptivní, specifické) imunitní odpovědi.64

Obr. 6: Mechanismus účinku IMQ.67
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IMQ vykazuje agonistické působení především na TLR-7, nacházejících se na
povrchu antigen prezentujících buněk (monocyty, makrofágy a dendritické buňky).
Aktivací TLR-7 se spouští signalizační kaskáda, která vede k indukci transkripčního
faktoru NF-κB (nukleární faktor kappa B), s následnou produkcí prozánětlivých
cytokinů jako jsou interferon-alfa (INF-α), tumor nekrotizující faktor-alfa (TNF-α),
interleukiny 1, 6, 8, 10, 12 (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12), antagonista IL-1, faktor
stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF) a další.65 Cytokiny vedou
k aktivaci TH1-lymfocytů a inhibici TH2-lymfocytů. Výsledkem je aktivace
makrofágů nebo sekrece interferonu gama (INF-γ), coţ má za následek imunitní
reakce proti intracelulárním patogenům a buňkám.66 Dále, při vyšších koncentracích,
IMQ indukuje apoptózu nádorových buněk prostřednictvím aktivace proteinů Bcl-2
nebo pomocí rodiny kaspázových proteáz.67

2.4.3 Přípravky obsahující IMQ ke kožnímu podání
V České republice jsou v současnosti registrovány dva přípravky obsahující
IMQ. Jedná se o přípravek Aldara® ve formě 5% krému a o přípravek Zyclara® ve
formě 3,75% krému. Momentálně je dostupný pouze přípravek Aldara®, a to v balení
obsahujícím 12 sáčků po 250 mg krému. Další odstavce proto budou věnovány
přípravku Aldara®. Opatřen můţe být pouze na lékařský předpis. Krém Aldara®
obsahuje kromě účinné látky kyselinu isostearovou, benzylalkohol, cetylalkohol,
stearylalkohol,

bílou

vazelínu,

polysorbát

60,

sorbitan-stearát,

glycerol,

methylparaben, propylparaben, xanthanovou klovatinu a čištěnou vodu.

2.4.4 Indikace
POUŢITÍ DLE SPC
Cílem působení IMQ jsou epidermální nádorové struktury. Dle aktuálního
SPC (souhrn údajů o přípravku) jsou v České republice schváleny 3 indikace
topického IMQ:
a) léčba zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata)
u dospělých
b) léčba malých povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých
c) léčba

klinicky

typických,

nehyperkeratotických,

nehypertrofických

aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice u imunokompetentních
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dospělých pacientů, u nichţ by z důvodu velikosti nebo počtu lézí byla
kryoterapie nedostatečně účinná a/nebo nepřijatelná, a jiné terapeutické
moţnosti jsou kontraindikovány nebo méně vhodné.68
ad a) IMQ je povaţován za léčivo první linie při léčbě bradavic v intimních
oblastech. Randomizované klinické studie ukázaly, ţe při topické aplikaci 5% IMQ
3x týdně po dobu aţ 16 týdnů, došlo k úplnému odstranění bradavic téměř u 50 %
pacientů.69
ad b) Bazocelulární karcinom patří mezi nejčastější lidská nádorová onemocnění.
IMQ má na rozdíl od chirurgického způsobu odstranění tu výhodu, ţe nezanechává
ţádné viditelné stopy. Většina BBC zmenšila velikost nebo dosáhla úplného
vymizení při aplikaci IMQ 5x týdně po dobu 6 týdnů.70
ad c) Aktinická keratóza vzniká na místech vystavených UV záření po příliš dlouhou
dobu, zhruba u 15 % pacientů se jedná o počáteční fázi karcinomu.71 IMQ podávaný
3x týdně po dobu 16 týdnů dosáhl nejen velmi pozitivních výsledků, ale také
významně sníţil incidenci nových lézí po ukončení léčby.72
OFF-LABEL POUŢITÍ
Off-label léčba znamená pouţití léku jiným způsobem nebo pro jiné léčebné
účely, neţ jak je uvedeno ve schváleném souhrnu informací o léku. IMQ byl tímto
způsobem pouţit u různých onemocnění, s různou úspěšností léčby. Mezi zkoušená
onemocnění patří např. Bowenova nemoc (nádorové onemocnění kůţe)73, Lentigo
maligna (koţní prekanceróza)74, aktinická cheilitida (koţní obecnění rtu)75,
nodulární bazocelulární karcinomy (koţní onemocnění především v oblasti hlavy
a krku)76, metastatický melanom (zhoubný nádor kůţe)77, Leishmanióza
(protozoální infekce)78 a další.

2.4.5 Dávkování a způsob podání
Frekvence nanášení a trvání léčby krémem Aldara® závisí na indikaci.
Obecně platí, ţe krém se nanáší na omytou a osušenou kůţi, do kůţe se vtírá, dokud
se zcela nevstřebá. Nanáší se před ulehnutím ke spánku. Po dobu působení krému se
nesmí dotyčná osoba koupat či sprchovat, po jejím uplynutí by měl být krém
odstraněn pouţitím vody a jemného mýdla. Pečlivé omytí rukou by mělo následovat
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před i po kaţdé aplikaci. Krém z jednoho sáčku ošetří cca 20 cm2 pokoţky, po
otevření však jiţ není moţné sáček opakovaně pouţít. Dojde-li k vynechání dávky,
má se krém aplikovat hned, jakmile si pacient vzpomene, a poté pokračovat dle
rozpisu.
Na zevní kondylomata (bradavice) se krém aplikuje 3x týdně (např. pondělí –
středa – pátek), v tenké vrstvě a ponechává se na kůţi aţ 10 hodin. Terapie trvá do
úplného klinického zhojení, maximálně však 16 týdnů. Krém se aplikuje pouze na
postiţenou oblast. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo styku se sliznicemi.
Na povrchové bazocelulární karcinomy se Aldara® aplikuje 5x týdně (např.
pondělí aţ pátek) po dobu 6 týdnů. Krém se nanáší na celou postiţenou oblast,
s přesahem 1 cm a ponechává se na kůţi aţ 8 hodin. Odpověď na léčbu karcinomu se
hodnotí 12 týdnů po ukončení terapie.
Léčbu aktinické keratózy musí zahájit a dále sledovat lékař. Krém s IMQ se
aplikuje 3x týdně (např. pondělí – středa – pátek), po dobu 4 týdnů. Po 4 týdnech
léčby se doporučuje provést klinické zhodnocení. Při neúplném efektu je nutná
4týdenní pauza a poté zopakování léčby. Pokud léčené léze nevykazují dostatečnou
odpověď na léčbu krémem Aldara®, doporučuje se zvolit jinou terapii.68,79

2.4.6 Nežádoucí účinky
Neţádoucí účinky při léčbě IMQ mohou být místní nebo systémové. Zesilují
se při aplikaci většího mnoţství krému, prodlouţením doby působení, zvýšením
frekvence aplikace či celkové doby terapie. Závaţné lokální reakce u pacientů, kteří
dodrţovali návod k aplikaci, si však jen zřídka vyţadují léčbu. Působí-li místní
neţádoucí reakce pacientovi závaţné obtíţe nebo jsou-li v léčeném místě přítomny
známky infekce, je moţné v terapii udělat několikadenní pauzu. Krém s IMQ se
nedoporučuje aplikovat do blízkosti očí, rtů a nosních dírek. Nanášení krému na
porušenou kůţi můţe vést k systémové absorpci a tím k zvýšení rizika systémových
neţádoucích účinků.
Stejně jako jsou rozdíly v dávkování v jednotlivých indikacích krému
Aldara®, tak i výskyt neţádoucích účinků se částečně liší mezi jednotlivými
indikacemi. Nejčastějším neţádoucím účinkem jsou reakce v místě aplikace krému,
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např. erytém, svědění, pálení, krvácení, píchání, bolest, indurace a citlivost. Mezi
nejčastější systémové neţádoucí účinky patří bolest v zádech a příznaky podobné
chřipce.
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
3.1 Chemikálie
IMQ byl pořízen od firmy TCI (Tokio, Japonsko). Ultračistá organická
rozpuštědla,

deoxycholát

sodný,

cholesterol-hemisukcinát,

kyselina

olejová,

L-α-fosfatidylcholin a gentamicin byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich
(Steinheim, Německo). Ostatní komerčně dostupné chemikálie a rozpouštědla byly
pořízeny od firmy Penta (Chrudim, Česká republika).
Akceleranty Pro-2 a DDAK byly syntetizovány na Katedře organické
a bioorganické chemie (FaF UK HK). Totoţnost a čistota obou látek byla potvrzena
infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní
spektrometrií. Ultračistá voda byla získána pomocí systému Millipore Q na Katedře
biochemických věd (FaF UK HK).
Přípravek Aldara®, vázaný na lékařský předpis, byl opatřen prostřednictvím
Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

3.2 Přístrojové vybavení
Pro navaţování vzorků a měření hmotnosti částí kůţe byly pouţity analytické
váhy KERN ABJ 220-4M od firmy Kern & Sohn GmbH (Balingen, Německo)
a analytické váhy DISCOVERY DV215CD s interní kalibrací od firmy OHAUS
(Greifensee, Švýcarsko).
Pro měření pH pufrů byl vyuţit pH metr 210 od firmy Hanna Instruments
(Woonsocket, USA). Pro jejich následnou filtraci byla pouţita jednokomorovástandardní membránová vývěva KNF od firmy KNF Neuberger (Freiburg,
Německo).
Pro přípravu liposomů byla pouţita rotační vakuová odparka BÜCHI
Rotavapor R-114 s vodní lázní Waterbath B-480 od firmy BÜCHI Laboratortechnik
AG (Flawil, Švýcarsko), dvoustupňová membránová vývěva Vacuubrand MZ 2C od
firmy VACUUBRAND (Wertheim, Německo), magnetická míchačka s ohřevem
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Heidolph MR Hei-standard od firmy Heidolph (Schwabach, Německo), laboratorní
nerezová ultrazvuková vana K-12 LM s mechanickým ovládáním od firmy
KRAINTEK (Hradec Králové, Česká republika) a třepačka na zkumavky MS 3
DIGITAL od firmy IKA (Staufen, Německo).
Permeační pokusy byly provedeny v temperovatelné vodní lázni Grant JB 5
series od firmy Grant Instruments (Royston, Velká Británie), ve které se nacházela
vícemístná magnetická míchačka VARIOMAG TELESYSTEM od firmy Thermo
Fischer Scientific (Massachusetts, USA).
Pro potřeby extrakce byla vyuţita laboratorní třepačka LT3 od firmy
NEDFORM s.r.o. (Valašské Meziříčí, Česká republika).
Pro HPLC analýzu byla pouţita sestava od firmy Shimadzu (Kjóto,
Japonsko), která se skládá z vysokotlakého čerpadla LC-20AD s odplyňovačem
DGU-20A3, automatického dávkovače vzorků SIL-20A HT, kolonového termostatu
CTO-20AC, UV detektoru SPD-M20A, komunikačního modulu CBM-20A
a integračního softwaru LCsolutions verze 1.22.
Připravené vzorky liposomů byly hodnoceny pomocí laboratorního
mikroskopu Olympus BX51, software AnalySIS auto 5.1, OLYMPUS (Tokio,
Japonsko) a Zeta Sizeru Malvern NanoZS, software Malvern Zetasizer od firmy
Malvern Instruments Ltd (Malvern, Velká Británie).

3.3 Příprava pufrů
Acetátový pufr (AcB) pH 4,0
Acetátový pufr (c = 0,01 mol/l) byl připraven rozpuštěním 8,9 g chloridu
sodného a 0,6 g bezvodé kyseliny octové v ultračisté vodě (do 1000 ml). Hodnota pH
4,0 byla upravena roztokem hydroxidu sodného. Takto připravený pufr byl následně
přefiltrován.
Fosfátový pufr (PBS) pH 7,4
Pro přípravu PBS (c = 0,01 mol/l) bylo třeba naváţit a rozpustit níţe uvedené
suroviny v 1000 ml ultračisté vody. Výsledné hodnoty pH 7,4 bylo dosaţeno pomocí
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zředěných roztoků hydroxidu sodného nebo kyseliny fosforečné. Nakonec byl pufr
přefiltrován.
NaH2PO4 · 2 H2O (156 g/mol)

0,312 g/l

Na2HPO4 · 12 H2O (358 g/mol)

2,865 g/l

NaCl (58,4 g/mol)

8,000 g/l

KCl (74,55 g/mol)

0,201 g/l

Gentamicin (477,596 g/mol)

0,050 g/l

3.4 Příprava liposomů
3.4.1 Výběr vhodné metodiky přípravy liposomů
Předtím, neţ bylo přistoupeno k metodě přípravy liposomů vyuţívající
střídání tepla, chladu a ultrazvuku, byla snaha vytvořit liposomy pomocí extrudéru.
Extrudér je zařízení, v jehoţ střední části je umístěn polykarbonátový filtr
o specificky definované velikosti pórů. Připravené lipidické formulace jsou pak
nabrány do jedné části a mechanickou silou protlačeny přes filtr na druhou stranu
extrudéru.80

Obr. 7: Extrudér pro přípravu liposomů.80

Touto metodou byla snaha připravit liposomové formulace o cIMQ = 0,01 %,
0,5 % a 1 %. Bohuţel, i při vynaloţení sebevětší mechanické síly
a několikanásobného zředění lipidické formulace, tento způsob formulování
liposomů nepřinesl úspěch, neboť nebylo moţné tyto formulace přes filtr protlačit.
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Jako další byl vyzkoušen postup (viz kap 3.4.3), který se ukázal jako efektivní a byl
pouţit i pro přípravu formulací pro permeační pokusy.

3.4.2 Výběr

vhodných

koncentrací

IMQ

a

přídavků

akcelerantů

transdermální permeace
Neţ bylo moţné provést vlastní permeační pokusy, bylo nejprve potřeba najít
optimální sloţení liposomů, tj. zejména koncentraci IMQ (0,5 %; 1,0 %; 5,0 %; 10 %
w/w), jeho kombinaci s různými akceleranty (včetně jejich mnoţství) a také postup
přípravy. Se vzorky byl proveden stejný postup přípravy, který je popsán v 3.4.3.
V průběhu přípravy liposomů byly odebrány jejich vzorky. Ty byly následně
podrobeny měření velikostí a stejnorodostí částic pomocí Zeta Sizeru a zhodnocení
pomocí mikroskopu. Díky pozorování vzorků liposomů pod mikroskopem (na
podloţní sklíčko byla aplikována tenká vrstva liposomové formulace odebraná
kopistkou a přiklopena krycím sklíčkem), bylo moţné vyloučit takové, které
obsahovaly velké mnoţství krystalů nerozpuštěného IMQ. V tab. 1 jsou uvedeny
všechny testované formulace, z kterých bylo později vybráno 5 vzorků liposomů.

Tab. 1: Složení testovaných liposomových formulací.

Vzorek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

IMQ
1,0 %
5,0 %
10,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

CHS
5,0 %
5,0 %
1,0 %
1,0 %
5,0 %
5,0 %
-

DCS
1,0 %
1,0 %
5,0 %
5,0 %

Pro-2
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
-

DDAK
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %

OA
1,0 %
-

Pho
99,0 %
95,0 %
90,0 %
98,0 %
93,0 %
93,0 %
97,5 %
97,5 %
93,5 %
93,5 %
97,5 %
97,5 %
93,5 %
93,5 %
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K permeačním pokusům byly vybrány 4 vzorky liposomů obsahující
akceleranty s nejlepšími výsledky a 1 vzorek liposomů bez akcelerantů (viz 3.4.3,
tab. 2). Koncentrace 0,5 % (w/w) IMQ ve vzorku a počet cyklů deset se ukázaly
nejlepší pro nejmenší, resp. ţádný výskyt krystalů IMQ a stejnorodé vlastnosti částic.

3.4.3 Příprava liposomů k permeaci
Vzorky byly navaţovány do celkové hmotnosti 1 g. Pro kaţdý ze vzorků je
uvedeno, kolik % (w/w) z celkové hmotnosti zaujímají jednotlivé sloţky.

Tab 2: Složení liposomových formulací vybraných pro permeační pokusy.

Vzorek č.
1
2
3
4
5

IMQ
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

CHS
5,0 %
5,0 %
-

Pro-2
1,0 %
1,0 %
-

DDAK
1,0 %
-

OA
1,0 %

Pho
99,5 %
98,5 %
93,5 %
93,5 %
98,5 %

Lipidové sloţky a IMQ byly díky intenzivnímu třepání rozpuštěny ve směsi
ultračistých rozpouštědel – chloroformu a metanolu v poměru 3:1 (v/v). V dalším
kroku bylo rozpouštědlo z velké části odpařeno pomocí rotační vakuové odparky
a zbytek byl odstraněn dosušením vzorků v evakuovaném exsikátoru.
Ke vzorkům zbavených rozpouštědla byly pomocí injekční stříkačky
s kalibrovaným objemem přidány přesně 2 ml PBS. Po hydrataci bylo do kaţdé
baňky vloţeno malé teflonové míchadlo a vzorky byly podrobeny deseti přípravným
cyklům. Kaţdý z cyklů obsahoval tři sedmiminutové pasáţe, kdy se vzorek nacházel
střídavě v lázni s teplou vodou (vytemperovanou na teplotu 60 °C), v ledu
a ultrazvuku. Během cyklů bylo zajištěno rovnoměrné míchání směsi. Po
absolvování deseti cyklů byly vzorky připravených liposomů do následujícího dne
umístěny do termostatu s teplotou 32 °C.
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3.5 Franzovy difuzní cely
Kompletně sloţená cela se skládala z několika částí – horního (donorového)
skleněného dílu, spodního (akceptorového) skleněného dílu, dvou teflonových
drţáků s vnitřními kulatými otvory, které vymezující difuzní plochu (2,0 cm2), dvou
gumiček, dvou krátkých kousků špejle a kůţe. V dolním skleněném dílu bylo
umístěno teflonové míchadlo.

Obr. 8: Vyfocená Franzova difuzní cela.

Vlastnímu montování cel předcházelo krájení kůţe pomocí skalpelu, přibliţná
velikost byla 2 x 2 cm. Kůţe byla dodána z plastické chirurgie (První privátní
chirurgické centrum s.r.o., Hradec Králové). Pocházela především z oblasti břicha či
prsou.
Montování cel probíhalo následovně:
1. Oba teflonové díly se oboustranně potřely tenkou vrstvou silikonového tuku,
který zajistil přilnavost kůţe k těmto částem a zamezil protékání obsahu cel.
2. Mezi dolní teflonový díl a horní se umístila kůţe tak, aby epidermis byla
směrem nahoru. Části se spojily pomocí dvou kousků špejle.
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3. Teflonové drţáky s kůţí se umístily mezi skleněné díly Franzovy cely a obě
skleněné části zafixovaly dvěma gumičkami.
4. Kůţe se vypla pomocí pinzety, aby byla permeační plocha rovná a bez
záhybů.
Spodní (akceptorová) část Franzovy difuzní cely byla naplněna PBS
s přídavkem gentamicinu a etanolu (přídavek etanolu zvyšoval rozpustnost IMQ
v akceptorové fázi, gentamicin zajišťoval mikrobiální stabilitu pufru). Jelikoţ cely
nemají objem donorové části stejný (jsou vyráběny ručně), byl měřen objem kaţdé
cely. Naplněné cely byly uloţeny do vodní lázně o teplotě 32 ºC, ve které se
nacházela magnetická míchačka. Díky magnetické míchačce a míchadlu umístěnému
ve spodní části cely docházelo k dostatečnému proudění PBS, a tím k dokonalejší
simulaci fyziologického prostředí organismu člověka. V této lázni byly cely
ponechány do následujícího dne, aby došlo k ustálení rovnováhy. Celá vodní lázeň
byla zakryta alobalem, aby nedošlo k zanesení nečistot a vysychání kůţe.

3.6 Aplikace liposomů
Vzorky byly na difuzní plochu kůţe Franzovy cely nanášeny v rovnoměrné
vrstvě pomocí automatické pipety. Objem naneseného mnoţství byl v případě
liposomů 200 µl, v případě krému Aldara® 25 µl (~ 10 mg krému), tak aby mnoţství
IMQ bylo ve všech případech 0,5 mg. Pro nanesení kaţdého vzorku byla pouţita
nová špička.

3.7 Ukončení permeačních pokusů
Nanesené vzorky byly z povrchu kůţe opatrně odstraněny pomocí suché
vatové tyčinky, opláchnuty destilovanou vodou a zbytky znova opatrně odstraněny
další vatovou tyčinkou. V prvních dvou pokusech byly vzorky odstraněny po osmi
hodinách, v souladu s klinickým pouţitím krému Aldara®. Cely byly v lázni
ponechány dalších 16 hod, poté byly vyhodnoceny. Jeden celý permeační cyklus tedy
probíhal 24 hodin (od nanesení vzorků, ke zpracování kůţe, k vyhodnocení).
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Ve třetím pokusu byla aplikace vzorků prodlouţena na 24 hodin s cílem zjistit, zda
má délka aplikace vliv na průnik IMQ do kůţe. Před rozebráním cel bylo pomocí
injekční stříkačky odebráno přibliţně 0,5 ml akceptorové fáze k pozdějšímu
hodnocení.

3.8 Zpracování kůže po ukončení permeačních pokusů
3.8.1 Stripování
Po rozebrání cel byly kůţe opláchnuty vodou a zbytky liposomů odstraněny
vatovým tamponem napuštěným etanolem. V dalším kroku následovalo tzv.
stripování. Název stripování je odvozen z anglického „tape stripping“, kdy slovo tape
můţe být přeloţeno jako páska a strip jako obnaţit či rozebrat. Metodou stripování
lze určit koncentraci látek ve svrchní vrstvě kůţe (SC).
Na povrch kůţe byla nalepena a poté sejmuta izolepa. Toto nalepení a sejmutí
bylo opakováno podle předem daného schématu. Aby bylo stripování provedeno
přesně v místě nanesených vzorků liposomů, bylo vyuţito pevné plastové folie
s otvorem právě tak velkým, jako je difuzní vrstva kůţe. První strip z kaţdého
vzorku kůţe byl vţdy odstraněn, protoţe by mohl obsahovat zbytky naneseného
vzorku. Schéma stripování bylo: 2, 2, 3, 3, 5, 5, kdy jednotlivá čísla značila počet
přiloţení a odtrţení jednoho kousku izolepy na konkrétní vzorek kůţe. Jednotlivé
stripy byly umístěny pomocí pinzety do připravených vialek. Ty byly naplněny 1 ml
extrakční kapaliny metanol:AcB (pH 4) 7:3 (v/v) a umístěny na třepací zařízení do
druhého dne.

3.8.2 Vyseknutí difuzní vrstvy
Pomocí korkovrtu a kladívka byla vţdy z jednotlivých vzorků kůţe vyseknuta
difuzní vrstva, která byla umístěna na vlastní tác, a tím připravena k další práci.
Zbytky kůţe (bez vyseknuté části) byly zváţeny, umístěny do vialek, doplněny 2 ml
extrakčního činidla a umístěny na třepací zařízení.
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3.8.3 Oddělení epidermis
Vyseknuté difuzní části kůţe byly pokápnuty kapkou vody a vloţeny přibliţně
na dvě minuty do sušárny s teplotou 60 °C a poté osušeny vatovou tyčinkou.
Samotné odstraňování epidermis bylo prováděno pomocí pinzet. Oddělená epidermis
a dermis byly umístěny do vialek, zváţeny, doplněny extrakčním činidlem
(epidermis 1 ml, dermis 2 ml) a téţ umístěny na třepací zařízení.

3.9 Extrakce a filtrace
Vialky byly na třepačce umístěny po dobu 24 hod, kdy docházelo k extrakci
IMQ z koţních struktur a stripů do extrakčního činidla. Po uplynutí 24 hodin byly
obsahy vialek přefiltrovány pomocí špiček naplněných smotkem vaty do vialek pro
HPLC analýzu.

3.10 HPLC analýza
Pro vyhodnocení permeačních pokusů byla pouţita metoda HPLC, jejíţ
metodika byla vypracována jiţ dříve. Pro potřebu této diplomové práce byla přejata.

3.10.1 Parametry metody
1. Kolona: Supelco Discovery® HS C18 (15 cm x 4,6 mm, 5 μm)
2. Teplota kolony: 35 °C
3. Mobilní fáze: acetonitril:voda:kyselina o-fosforečná v poměru 30:70:1
(v/v/v), pH 2,7
4. Průtok: 1 ml/min
5. Nástřik: 10 μl
6. Detekce: UV (242 nm)
7. Retenční čas: 3,2 min
8. Délka analýzy: 5,0 min
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3.10.2 Příprava kalibrační řady pro HPLC analýzu
Pro přípravu kalibrační řady roztoků byl pouţit primární zásobní roztok
(cIMQ = 5 µg/ml), který byl připraven rozpuštěním 0,5 mg IMQ v 100 ml
extrakčního činidla pomocí ultrazvukové lázně. Z tohoto primárního roztoku se
odebral do odměrné baňky 1 ml a doplnil do objemu 5 ml. Takto vzniklý sekundární
odměrný roztok (cIMQ = 1 µg/ml) byl pouţit k přípravě deseti kalibračních vzorků.
Objem kaţdého vzorku byl 1 ml. Koncentrace jednotlivých vzorků kalibrační řady
byly následující:

Tab 3: Kalibrační řada pro HPLC analýzu IMQ.

K1
cIMQ

(µg/ml)

K2

K3

0,001 0,002 0,005

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,4

0,6

Po nastříknutí vzorků kalibrační řady na kolonu byla odezva odečtena jako
plocha pod píkem. Ze získaných dat byla sestrojena kalibrační křivka, jejíţ
parametry byly stanoveny metodou lineární regrese. Korelační koeficient
R = 0,9999 a koeficient determinace R2 = 0,9998.

3.10.3 Analýza dat
Mnoţství IMQ v jednotlivých vrstvách kůţe byla vyjádřena dvěma způsoby.
Buď jako koncentrace IMQ v objemu extrakčního činidla v μg/ml, čehoţ bylo
vyuţito u stripů (v případě akceptoru byla hmotnost v μg vztaţena na objem celé
cely), nebo jako koncentrace IMQ přepočtená na hmotnost dané vrstvy kůţe
v μg/mg. Tento způsob byl vyuţit pro hodnocení epidermis, dermis a zbytku po
vyseknutí permeační plochy.
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4 Výsledky a diskuze
4.1 Hodnocení vzorků pomocí mikroskopu
Všechny připravené formulace liposomů (viz tab. 1, kap 3.4.2) byly vţdy
podrobeny hodnocení pomocí optického mikroskopu při zvětšení 100x, 200x a 400x.
Přítomnost robustních krystalů, které se nacházely v celém zorném poli preparátu,
byly patrné především u liposomových formulací s obsahem IMQ 5 % a 10 %. Další
testované formulace s obsahem IMQ 1 % (příp. s přídavkem akcelerantů) vykazovaly
částečně lepší výsledky – krystaly byly spíše jehlicovitého tvaru, ale jejich mnoţství
bylo stále nezanedbatelné. Formulace s obsahem IMQ 0,5 % a přídavkem DCS
(obsah 1 % nebo 5 %) téţ neposkytly očekávané výsledky. Proto nebyly ţádné z nich
pouţity při permeačních pokusech. Pozitivní

výsledky

přinesly

formulace

s obsahem 0,5 % IMQ s přídavkem 1 % akcelerantů, a příp. 5 % CHS (viz tab 2, kap
3.4.3), většina těchto formulací obsahovala pouze zanedbatelné mnoţství malých
jehlicovitých krystalů IMQ nebo neobsahovala ţádné. Velikost a mnoţství krystalů
nerozpuštěného IMQ souvisí s jeho špatnou rozpustností.62

46

IMQ

IMQ + Pro-2

IMQ + Pro-2 + CHS

IMQ + DDAK + CHS

IMQ + OA

IMQ (1 %)

Obr. 9: Mikroskopické znázornění liposomových formulací použitých při permeačních pokusech (1-5),
červeným písmem je označen příklad nevhodné formulace s velkým množstvím krystalů IMQ.
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4.2 Obsah IMQ v kůži po osmihodinové aplikaci
Pro účely této práce byly aplikované liposomové formulace ponechány na
kůţi 8 hod, coţ odpovídá klinickému pouţití krému Aldara®. Protoţe se jedná
o pilotní práci, na kůţi bylo naneseno vţdy stejné mnoţství IMQ (0,5 mg) jak
v liposomových formulacích (200 µl liposomů), tak ve vzorku přípravku Aldara®
(25 µl ~ 10 mg krému), aby byla míra penetrace IMQ do kůţe srovnatelná. Kaţdá
liposomová formulace byl nanesena a vyhodnocena 10x, v případě krému Aldara® to
bylo pouze 3x, jelikoţ krém Aldara® byl dostatečně testován v dřívějších studiích.
Předtím, neţ můţe IMQ působit v cílovém místě (spodních vrstvách epidermis) proti
nádorovým strukturám, musí překonat bariéru v podobě korneocytů a mezibuněčné
lipidové hmoty.66 Vyšší cIMQ ve SC můţe být způsobena interakcí IMQ či liposomů
s těmito strukturami (tzn. interakce lipofilního IMQ s lipidy nebo fúze liposomů
s membránou korneocytů), pomalým uvolňováním z topické aplikační formy
(v případě nízké koncentrace klesá mnoţství difundovaného IMQ v důsledku
nízkého koncentračního spádu) nebo příliš krátkou dobou aplikace.

4.2.1 Obsah IMQ ve stripech SC
V rámci jednotlivých stripů (2, 2, 3, 3, 5, 5) se nevyskytovaly ţádné vzájemně
významné rozdíly, proto je pro zjednodušení výsledek vyjádřen jako součet mnoţství
IMQ z jednotlivých stripů pro aplikovanou liposomovou formulaci. Na obr. 10 je
znázorněno mnoţství IMQ v µg vztaţené na 1 ml extrakčního činidla, které bylo
získáno jako suma mnoţství IMQ v jednotlivých stripech (∑ S1-S6). Koncentrace
IMQ je vyjádřena v µg/ml ± SEM. Na první pohled je patrné, ţe krém Aldara®
dosahoval nejvyšších hodnot, konkrétně 6,100 ± 1,437 µg/ml, které se nemohl rovnat
ţádný z aplikovaných liposomů. Nejvyšší mnoţství IMQ ve stripech vykazovaly
liposomy s přídavkem DDAK a CHS: 0,673 ± 0,119 µg/ml, coţ je oproti krému
Aldara® 9,1x niţší hodnota. Koncentrace IMQ ve stripech po aplikaci ostatních
liposomů se nijak významně nelišily, koncentrace IMQ ve stripech klesaly po
aplikaci

liposomů

bez

přídavků

(0,584

±

0,151

µg/ml),

s akcelerantem

Pro-2 (0,502 ± 0,075 µg/ml), s Pro-2 a přídavkem CHS (0,426 ± 0,061 µg/ml),
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nejniţší koncentrace IMQ byla stanovena po aplikaci liposomů s přídavkem OA
(0,415 ± 0,063 µg/ml). Oproti krému Aldara® jsou tedy koncentrace IMQ
v nejsvrchnějších vrstvách kůţe po aplikaci připravených liposomů niţší 10,4x,
12,2x, 14,3x a 14,7x.

Obr. 10: Množství IMQ ve stripech SC (µg/ml) po 8 hodinové aplikaci.
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4.2.2 Obsah IMQ v epidermis
Pouze IMQ, který prošel přes SC je schopný interagovat s imunologickým
systémem epidermis, a tím vyvolat vlastní protinádorový účinek. Jak uţ bylo
zmíněno, epidermis je cílovým místem působení IMQ, proto je vţdy ţádoucí, aby
zde koncentrace IMQ byla co nejvyšší. Jednotlivé cIMQ jsou uváděny v přepočtu na
hmotnost tkáně, tzn. v µg/mg ± SEM.
Z obr. 11 je patrné, ţe krém Aldara® svým obsahem IMQ v epidermis
několikanásobně převýšil testované liposomové formulace, detekovaná hodnota IMQ
byla 0,2512 ± 0,0489 µg/mg. U formulace obohacené o DDAK a CHS bylo
detekováno 0,0893 ± 0,0092 µg/mg IMQ, coţ je jen nepatrně větší mnoţství neţ
v případě formulace bez akcelerantů (0,0881 ± 0,0194 µg/mg) a formulace
s přídavkem OA (0,0821 ± 0,0185 µg/mg). V porovnáním s krémem Aldara® jsou
tyto koncentrace 2,8x, 2,9x a 3,1x niţší. Z grafu lze vypozorovat, ţe i kdyţ je
liposomová formulace s Pro-2 a přídavkem CHS (0,0593 ± 0,0114 µg/mg)
obohacená o CHS oproti formulaci obsahující pouze Pro-2 (0,0655 ± 0,0085 µg/mg),
nevykazuje lepší výsledek, dokonce dosahuje mírně niţší hodnoty detekované
koncentrace IMQ. Cholesterol a jeho deriváty zvyšují rigiditu fosfolipidových
membrán,81

takţe

liposomy

byly

z tohoto

důvodu

pravděpodobně

hůře

přizpůsobitelné svému transportu přes SC. Ve srovnání s krémem Aldara® jsou tyto
hodnoty 3,8x a 4,2x niţší.
Z těchto naměřených výsledků vyplývá, ţe obohacení liposomů obsahujících
pouze IMQ (formulace č. 1) o některý z akcelerantů (formulace č. 2, 3, 4 a 5),
nepřineslo ţádné zvýšení průniku IMQ do epidermis.
Vzhledem k faktu, ţe v epidermis (i v dalších vrstvách kůţe) krém Aldara®
svými výsledky předčil testované formulace, je třeba se zamyslet nad příčinami nízké
koncentrace IMQ v epidermis po aplikaci testovaných formulací. Z výsledků lze
vyvodit, ţe většina naneseného IMQ zůstala pravděpodobně v aplikační vrstvě na
povrchu kůţe. Jednou ze základních fyzikálně-chemických charakteristik povrchu
kůţe je hodnota pH, ta se pohybuje v rozmezí 4-6, tedy v kyselé oblasti. Dále je
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nutné si uvědomit, ţe IMQ je sloučenina slabě bazická, která se v kyselém prostředí
bude nacházet v ionizované formě, její pKa je dle výpočtu Cholleta 7,3.82 Kyselý
povrch kůţe bránil prostupu IMQ do kůţe tím, ţe v tomto kyselém prostředí
docházelo k ionizaci molekul IMQ. Zde se setkáváme s problémem. Aby mohlo
léčivo samovolně procházet přes biologické membrány, je nutné, aby se nacházelo ve
formě neionizované. Moţností řešení tohoto problému by bylo pouţití jiné techniky
přípravy liposomů tak, aby se zvýšilo mnoţství enkapsulovaného IMQ, nebo pouţití
jiného pufrovacího prostředí pro tvorbu liposomů.
Pouţití jiného pufrovacího prostředí se jeví jako jedno z vhodných řešení.
Paralelně s touto prací byly testovány formulace připravované stejnou technikou, ale
vyuţívaly prostředí AcB (pH 4,0). Při přípravě liposomových formulací bylo
dokonce moţné zvýšit podíl IMQ ve vzorcích na 1 %, aniţ by po mikroskopickém
zhodnocení byly patrné krystaly. Tato teorie můţe být podpořena studií Ramineniho
a spol.,83 která se zabývá přípravou mukoadhezivních polymerních obalů
uzavírajících IMQ. Z testovaných způsobů vyšel nejlépe právě AcB, v kterém se
rozpustilo a vytvořilo komplex s cyklodextrinem největší mnoţství IMQ.
V práci Telo a spol. 84 bylo zjištěno, ţe nejlépe byly v epidermis zadrţovány
mikroemuze (dosahovaly srovnatelných výsledků jako krém Aldara®), pokud jejich
obsah z 10 % tvořila OA. V této práci je zároveň publikováno, ţe jako rozpouštědlo
je pro IMQ vhodná právě kyselina olejová. Stálo by tedy za vyzkoušení vytvořit
formulace s vyšším obsahem OA v kombinaci s pouţitím AcB pH 4,0 (i toto
kyselejší prostředí by zároveň mohlo pomoci zvýšit problémovou rozpustnost IMQ).
Obsah 1 % OA a její pouţití jako akcelerantu se při našich permeačních pokusech
neosvědčilo.
Další moţností, jak zvýšit mnoţství enkapsulovaného IMQ, by mohlo
spočívat v částečné úpravě metody přípravy. V práci Fox a spol.85 byl připraven
lipidový film, který byl hydratován kyselinou mléčnou a přidaným IMQ, který se
v tomto kyselém prostředí lépe rozpouštěl a enkapsuloval. Byly tedy vytvořeny
liposomy, jejichţ vnitřní prostor byl vyplněn kyselinou mléčnou s IMQ. Vnější
prostředí bylo v následujícím kroku nahrazeno PBS.
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Kromě vlivu pH na proces enkapsulace a rozpouštění IMQ, mohlo mít pH
vliv i na míru ovlivnění akcelerační schopnosti DDAK. Jak uţ bylo zmíněno
v teoretické části, účinnost DDAK je nejvyšší okolo pH 6. Tento fakt byl potvrzen
i v diplomové práci Líbalové, kdy při permeaci acyklických nukleosidfosfonátů byla
akcelerační účinnost nejvyšší právě při hodnotě pH 6, poté klesala.86 Nepřesvědčivé
výsledky

dalšího

akcelerantu,

Pro-2,

mohou

souviset

s nepřítomností

propylenglykolu. Jak uţ bylo řečeno, v jeho přítomnosti má totiţ Pro-2 nejvyšší
účinnost. Účinnost Pro-2 v kombinaci s propylenglykolem dokládá práce Čuříkové
a kol., kdy byla tato kombinace pouţita pro permeaci theofilinu a indometacinu.87
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Obr. 11: Množství IMQ v epidermis (µg/mg) po 8 hodinové aplikaci.
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4.2.3 Obsah IMQ v dermis
Prostup IMQ přes epidermis do vaskularizované dermis je pro topický
přípravek Aldara® jev neţádoucí, systémová absorpce léčiva by mohla negativně
ovlivnit i zdravé buňky v těle. Proto i v případě liposomů je povaţován za pozitivní
výsledek co nejniţší detekované mnoţství IMQ v této části kůţe. Obsah IMQ je
uveden jako v případě epidermis, tedy jako koncentrace IMQ přepočtena na
hmotnost tkáně v µg/mg ± SEM.
Všechny liposomové formulace, dle obr. 12, dosáhly oproti krému Aldara®
niţších hodnot koncentrace IMQ v dermis, tedy lepších výsledků. Průměrná c IMQ,
která prošla do dermis z aplikovaného krému Aldara® měla hodnotu 0,0062 ± 0,0017
µg/mg. Nejniţší hodnotu koncentrace IMQ vykázaly nanesené liposomy obsahující
Pro-2 s přídavkem CHS (0,0020 ± 0,0002 µg/mg). Oproti krému Aldara® je to 3,1x
niţší hodnota. Zvýšení cIMQ oproti liposomům s přídavkem Pro-2 a CHS můţe být
pozorováno u formulace obsahující pouze Pro-2 (0,0027 ± 0,0003 µg/mg). Nicméně,
oproti krému Aldara® je to 2,3x méně. Liposomy bez přídavku akcelerantů
(0,0033 ± 0,0004 µg/mg), formulace obohacené o DDAK a CHS (0,0033 ± 0,0003
µg/mg) a formulace s přídavkem OA (0,0032 ± 0,0004 µg/mg) vykázaly téměř stejné
hodnoty detekované koncentrace IMQ v dermis. V porovnání s krémem Aldara® jsou
přibliţně 1,9x niţší.
Pouhým

pohledem

je

patrné,

ţe

rozdíl

(pokles)

mezi

cIMQ

ve

stripech, epidermis a dermis byl u všech formulací podobný.
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Obr. 12: Množství IMQ v dermis (µg/mg) po 8 hodinové aplikaci.
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4.2.4 Obsah IMQ v okolní tkáni
Léčivo můţe (kromě prostupu do hlubších vrstev kůţe) difundovat
i horizontálním směrem, tedy mimo permeační plochu. Difunduje-li jen v několika
mm od okraje difuzní plochy, můţe se jednat o jev ţádoucí (prevence před dalším
šířením nádoru). Pokud ale prostupuje i do větší vzdálenosti, můţe dojít k poškození
zdravých buněk. Koncentrace IMQ na obr. 13 (okolní tkáň) jsou opět vyjádřeny
v přepočtu na hmotnost tkáně (µg/mg ± SEM).
Po aplikaci krému Aldara® bylo v okolní tkáni detekováno 0,0048 ± 0,0014
µg/mg IMQ, coţ je hodnota, která se příliš neliší od dosaţené hodnoty koncentrace
IMQ v dermis. O něco vyšší hodnoty cIMQ neţ liposomová formulace s DDAK
a CHS (0,0008 ± 0,0001 µg/mg) a formulace s OA (0,0007 ± 0,0002 µg/mg) dosáhla
formulace bez akcelerantů. Průměrné detekované mnoţství IMQ po aplikaci těchto
formulací bylo v okolní tkáni 0,0009 ± 0,0002 µg/mg. Oproti krému Aldara®
difundovaly do okolní tkáně 6,0x, 6,9x, resp. 5,3x méně. Nejmenší mnoţství IMQ
bylo detekováno po aplikaci liposomů s akcelerantem Pro-2 (0,0005 ± 0,0001
µg/mg) a liposomů s akcelerantem Pro-2 a přídavkem CHS (0,0006 ± 0,0001
µg/mg). Tyto formulace oproti krému Aldara® vykázaly 9,6x, resp. 8,0x niţší
hodnotu.

4.2.5 Obsah IMQ v akceptorové fázi
Jak je patrné z obr. 13 (akceptorová fáze), IMQ uvolněný ze všech
nanesených formulací (i z krému Aldara®) vykázal transdermální průnik, prošel tedy
z aplikační plochy přes všechny vrstvy kůţe aţ do akceptorové fáze. Jeho mnoţství
je udáno v μg ± SEM vztaţené na objem celé cely.
Koncentrace IMQ v akceptorové fázi u všech testovaných formulací dosáhla
poměrně vysokých hodnot. Všechny předčily i krém Aldara®, coţ není pozitivní
výsledek vzhledem k tomu, ţe nejvyšší cIMQ by se měla nacházet v epidermis.
V akceptorové fázi by se mělo nacházet ideálně pouze limitní mnoţství. Výsledky
nám alespoň umoţní zhodnotit akcelerační schopnost jednotlivých akcelerantů.
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U liposomů bez přídavku akcelerantů bylo detekováno 0,921 ± 0,154 µg IMQ,
v porovnání s krémem Aldara® (0,541 ± 0,153 µg), je to 1,7x vyšší hodnota. Niţší
hodnoty koncentrace IMQ neţ u formulace bez přídavku akcelerantů (z toho
vyplývající horší prostup vrstvami kůţe) byly detekovány u formulace s Pro-2 (0,784
± 0,126 µg). Nejniţší hodnoty cIMQ (srovnatelné s krémem Aldara®) vykázala
formulace s Pro-2 s přídavkem CHS (0,517 ± 0,112 µg), coţ koresponduje
s výsledky z jednotlivých vrstev, kde se nacházela téţ nejniţší detekovaná mnoţství
IMQ. Liposomy obohacené o DDAK a CHS s obsahem IMQ 1,095 ± 0,253 µg
a liposomy s OA (1,181 ± 0,276 µg) vykázaly oproti krému Aldara® přibliţně
2násobné hodnoty. Liposomové formulace obsahující akceleranty DDAK a OA
zvýšily průnik IMQ oproti formulaci bez akcelerantů. Naopak formulace s Pro-2
a s Pro-2 obohaceným o CHS vykázaly horší permeační schopnost.
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Obr. 13: Množství IMQ v okolní tkáni (µg/ml) a v akceptorové fázi
(µg) po 8 hodinové aplikaci.
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4.3 Obsah IMQ v kůži po aplikaci trvající 8 vs. 24 hod
Vzhledem k nepříliš dobrým výsledkům z permeačních pokusů, kdy byly
formulace na kůţi ponechány 8 hod (krém Aldara® vykázal jednoznačně lepší
výsledky), byla pozornost upřena k pokusu s trojnásobnou délkou doby, neţ došlo
k odstranění formulací z povrchu kůţe. Byl tak testován předpoklad, ţe by při
zvýšení doby permeace mohlo dojít ke zvýšení cIMQ v zásadní vrstvě pro působení
IMQ, v epidermis. Pro názornost jsou v kapitole 4.3 výsledky uváděny ve srovnání
s osmihodinovou aplikací (vţdy sloupeček vlevo). Paradoxně, téměř u všech
formulací (s výjimkou krému Aldara®) ve všech částech kůţe, došlo po 24 hodinové
aplikaci k poklesu koncentrace IMQ oproti 8 hodinové, tento fakt nemá ţádné
racionální vysvětlení.

4.3.1 Obsah IMQ ve stripech SC
Z obr. 14 je patrné, ţe dvě liposomové formulace a krém Aldara® vykázaly
oproti 8 hod aplikaci vyšší hodnoty detekovaného IMQ, ostatní tři naopak niţší.
Největší rozdíl byl pozorovatelný u krému Aldara®, mnoţství IMQ se ve SC zvýšilo
1,9x (z 6,100 ± 1,437 na 11,740 ± 1,189 µg/ml). Druhé nevyšší hodnoty zvýšení
koncentrace IMQ, konkrétně 1,4x, dosáhly aplikované liposomy s přídavkem Pro-2
a CHS (z 0,426 ± 0,061 na 0,601 ± 0,128 µg/ml). Třetí formulace, u které byla
detekována vyšší hodnota koncentrace IMQ ve SC, byla formulace bez akcelerantů.
Mnoţství IMQ se zvýšilo 1,2x (z 0,584 ± 0,151 na 0,695 ± 0,176 µg/ml).
Nejvýraznější 1,5násobné sníţení cIMQ bylo pozorováno u liposomů s akcelerantem
DDAK a přídavkem CHS. Hodnota koncentrace IMQ se sníţila z původní 0,673
± 0,119 na 0,458 ± 0,044 µg/ml. Pro formulaci č. 2 (Pro-2), která oproti formulaci
č. 4 neobsahuje CHS, byla naměřená cIMQ 1,1x niţší (klesla z 0,502 ± 0,075 na 0,444
± 0,045 µg/ml), u formulace s OA kleslo mnoţství IMQ z 0,415 ± 0,063 na 0,388
± 0,022 µg/ml.
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Obr. 14: Množství IMQ ve stripech SC (µg/ml) po 8 hodinové aplikaci (sloupeček
vlevo) a 24 hodinové aplikaci (sloupeček vpravo).

60

4.3.2 Obsah IMQ v epidermis
Pohled na obr. 15 domněnku o zvýšení koncentrace nepotvrzuje. U všech pěti
testovaných formulací, které byly naneseny na kůţi, došlo ke sníţení detekované
koncentrace IMQ v epidermis, v některých případech téměř na polovinu. Uţ takto,
sám o sobě negativní výsledek, podpořila výsledná koncentrace IMQ detekovaná pro
krém Aldara®, ta se průměrně zvýšila 1,6x (z 0,2512 ± 0,0489 na 0,4124 ± 0,1249
µg/mg). Největší pokles koncentrace IMQ (1,9násobný), navzdory prodlouţení doby
působení, můţe být pozorován u liposomů obohacených o DDAK a CHS (pokles
z 0,0893 ± 0,0092 na 0,0464 ± 0,0049 µg/mg). Následovala ho formulace
s akcelerantem Pro-2 a přídavkem CHS, u ní detekovaná koncentrace IMQ poklesla
1,7x (z 0,0593 ± 0,0114 na 0,0357 ± 0,0024 µg/mg). U liposomů bez přídavku
akcelerantů byla ve vrstvě epidermis změřena koncentrace IMQ 0,0553 ± 0,0044
µg/mg, coţ je vzhledem k původním 0,0881 ± 0,0194 µg/mg 1,6násobné sníţení.
Pokles cIMQ 1,5x je patrný u formulace obsahující OA (z 0,0821 ± 0,0185 na 0,0566
± 0,0067 µg/mg), nejméně se sníţilo mnoţství IMQ u liposomů obohacených
o Pro-2, a to na 1,3násobek původní hodnoty (z 0,0655 ± 0,0085 na 0,0773 ± 0,0260
µg/mg).
Důvod, proč krém Aldara® dosahoval lepších výsledků, můţe pravděpodobně
souviset s jeho sloţením a faktem, ţe obsah IMQ v krému Aldara® je 10x vyšší
(nanášelo se menší, ale koncentrovanější mnoţství) oproti obsahu v liposomových
formulacích. Ze sloţení vyplývá, ţe krém Aldara® je emulzní soustava olej ve vodě,
IMQ se vzhledem ke své lipofilitě nachází v olejové fázi, vodná fáze napomáhá
rozvolnění struktur kůţe (hlavně v SC) a díky koncentračnímu spádu IMQ přechází
přes SC do epidermis a niţších vrstev kůţe.68
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Obr. 15: Množství IMQ v epidermis (µg/mg) po 8 hodinové aplikaci (sloupeček
vlevo) a 24 hodinové aplikaci (sloupeček vpravo).
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4.3.3 Obsah IMQ v dermis
Alespoň částečně pozitivní fakt vyplývá z výsledků uvedených na obr. 16
(dermis), navzdory prodlouţení doby aplikace, u všech formulací, včetně krému
Aldara®, došlo překvapivě ke sníţení mnoţství IMQ v této vrstvě kůţe. U krému
Aldara® byl pokles přesně 2,0násobný (z 0,0062 ± 0,0017 na 0,0032 ± 0,0005
µg/mg). Ještě větší pokles je patrný u liposomů s akcelerantem DDAK a přídavkem
CHS, konkrétně 2,4násobný (z 0,0033 ± 0,0003 na 0,0014 ± 0,0002 µg/mg). Stále
téměř dvojnásobný (1,9x) pokles cIMQ detekované v dermis byl u formulace bez
přídavku akcelerantů (z 0,0033 ± 0,0004 na 0,0018 ± 0,0002 µg/mg) a u formulace
obohacené o OA (z 0,0032 ± 0,0004 na 0,0018 ± 0,0003 µg/mg). Nejméně výrazné
sníţení (1,2násobné) detekovaného mnoţství IMQ pak bylo pozorováno u liposomů
s Pro-2 a CHS (pokles z 0,0020 ± 0,0002 na 0,0016 ± 0,0001 µg/mg) a u formulace
s akcelerantem Pro-2 (1,3násobné), kdy cIMQ klesla z 0,0027 0,0003 na 0,0021
± 0,0004 µg/mg.

63

4.3.4 Obsah IMQ v okolní tkáni
Aby se ukázal vliv doby aplikace na prostup léčiva mimo permeační plochu,
byly analýze podrobeny i tyto části kůţe. Rozdíly jsou patrné na obr. 16 (okolní
tkáň). V případě krému Aldara® je patrný 1,4násobný vzestup detekované
koncentrace IMQ (z 0,0048 ± 0,0014 na 0,0069 ± 0,0017 µg/mg) v okolí mimo
permeační plochu. Mimo krém Aldara® je vzrůst koncentrace IMQ patrný i u dvou
testovaných formulací, u formulace bez akcelerantů je to vzestup 1,1násobný
(z 0,0009 ± 0,0002 na 0,0010 ± 0,0001 µg/mg) a u formulace s akcelerantem Pro-2
1,2násobný (z 0,0005 ± 0,0001 na 0,0006 ± 0,0001 µg/mg), koncentrace se prakticky
nezměnila u liposomové formulace obohacené o Pro-2 a CHS. Vzhledem k tomu, ţe
doba aplikace se zvýšila 3násobně, tak tyto výsledky u liposomových formulací
nejsou (pro potenciální výskyt neţádoucích účinků) nijak dramatické, oproti krému
Aldara® všechny vykazují niţší hodnoty. Naproti tomu, u liposomů s OA, klesl
obsah IMQ 1,5x (z 0,0007 ± 0,0002 na 0,0005 ± 0,0001 µg/mg), u liposomů
s akcelerantem DDAK a přídavkem CHS dokonce přesně 2násobně (z 0,0008
± 0,0001 na 0,0004 ± 0,0000 µg/mg).
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Obr. 16: Množství IMQ v dermis a okolní tkáni (µg/mg) po 8 hodinové
aplikaci (sloupeček vlevo) a 24 hodinové aplikaci (sloupeček vpravo).

65

4.3.5 Obsah IMQ v akceptorové fázi
24 hod aplikace je bohuţel doprovázena neţádoucí skutečností – zvýšenou
koncentrací IMQ v akceptorové fázi. Místo nízkých, ideálně nulových koncentrací
IMQ se v akceptorové fázi nacházela vysoká mnoţství IMQ, navíc všechny
liposomové formulace vykázaly vyšší hodnoty detekované koncentrace IMQ oproti
výsledkům krému Aldara®. IMQ tedy prostoupil všemi vrstvami kůţe aţ do
akceptorové fáze. Průměrná hodnota koncentrace IMQ po aplikaci krému Aldara ®
stoupla z původních 0,541 ± 0,153 na 0,655 ± 0,031 µg, tedy přibliţně 1,2x.
Nejvýraznější vzestup cIMQ v závislosti na čase je pozorován u liposomů
obohacených o Pro-2 a CHS, kdy hodnota vzrostla 1,8x (z 0,517 ± 0,112 na 0,923
± 0,119 µg). Vyšší hodnota IMQ byla téţ detekována u liposomů s akcelerantem
Pro-2, stoupla z 0,784 ± 0,126 na 1,142 ± 0,237 µg, tedy 1,5násobně. Navzdory delší
době, kterou mohl IMQ pronikat vrstvami kůţe do akceptoru, u formulace bez
přídavku akcelerantů došlo ke sníţení hodnoty z 0,921 ± 0,154 na 0,808 ± 0,106 µg
(1,1násobné sníţení). U liposomové formulace s OA hodnota klesla z 1,181 ± 0,276
na 0,862 ± 0,199 µg (1,4násobný pokles). Nejvýrazněji pak klesla cIMQ u formulace
s DDAK s přídavkem CHS z 1,095 ± 0,253 na 0,687 ± 0,132 µg (1,6x).
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Obr. 17: Množství IMQ v akceptorové fázi (µg) po 8 hodinové aplikaci
(sloupeček vlevo) a 24 hodinové aplikaci (sloupeček vpravo).
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5 Závěr
Cílem této práce bylo připravit a pomocí permeačních pokusů na kůţi
hodnotit liposomy s niţším obsahem IMQ ve srovnání s dostupným léčivým
přípravkem Aldara® (5 % IMQ).
Ze

čtrnácti

připravených

liposomových

vzorků

obsahujících

různé

koncentrace IMQ (0,5 %; 1,0 %; 5,0 %; 10 % w/w) a další sloţky podporující tvorbu
liposomů (CHS, DCS) či zvyšující prostup kůţí (DDAK, Pro-2, OA) bylo
k permeačním pokusům vybráno 5 liposomových formulací, které obsahovaly 0,5 %
IMQ a PBS jako hydratační prostředí. Po prvních neúspěších s pouţitím extrudéru
byla pro přípravu liposomů zvolena metoda střídání několikaminutových cyklů za
vyuţití ultrazvuku, zvýšené a sníţené teploty. Vlastnosti připravených liposomů byly
vţdy hodnoceny pomocí optické mikroskopie (přítomnost krystalů) a Zeta Sizeru
(velikost částic).
Pomocí permeačních pokusů na kůţi byly liposomy hodnoceny nejprve
v souladu s klinickým pouţitím krému Aldara® – tj. po osmihodinové aplikaci a ve
stejném mnoţství léčivé látky (0,5 mg IMQ na difuzní plochu 2 cm2). V permeačním
pokusu byly liposomy hodnoceny vţdy nejméně v pěti Franzových celách a z kaţdé
kůţe bylo vţdy získáno 10 výstupních dat.
Z výsledků je patrné, ţe po osmihodinové aplikaci ţádná z liposomových
formulací nevykázala ve srovnání s krémem Aldara® lepší výsledky, především
v cílové struktuře působení IMQ (v epidermis) byly vţdy detekovány niţší
koncentrace IMQ.
V dalším permeačním pokusu byla doba aplikace prodlouţena na 24 hodin.
Ani prodlouţení doby aplikace na 24 hodin, navzdory předpokladu, nepřineslo lepší
výsledky, vyššího obsahu IMQ v epidermis bylo dosaţeno pouze po aplikaci krému
Aldara®.
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6 Seznam zkratek
AcB

Acetátový pufr

cIMQ

Koncentrace imiquimodu

DCS

Deoxycholát sodný

DDAK

Dodecylester kyseliny N,N-dimethyl-6-aminohexanové

HPLC

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

CHS

Cholesterol-hemisukcinát

IL

Interleukin

IMQ

Imiquimod

OA

Kyselina olejová

PBS

Fosfátový pufr

Pho

Fosfolipidy

Pro-2

Dodecylester N-acetylprolinu

RES

Retikuloendoteliární systém

SC

Stratum corneum

TLR

Toll-like receptor

v/v

Objemový zlomek

w/w

Hmotnostní zlomek
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