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1. ABSTRAKT 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Janáková 

Název rigorózní práce: Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice 

Konzultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Cílem této práce bylo formulovat pevné disperze určené k aplikaci na sliznice a 

pokoţku ve formě tenkého filmu a studovat jejich disoluční vlastnosti. Pevné disperze 

byly tvořeny biodegradabilními kopolymery kyseliny mléčné a glykolové, větvenými na 

pentaerythriolu v koncentraci 3% (3P) nebo 5% (5P). Byly připraveny metodou tavení 

s přídavkem ethyl-salicylátu (ES) ve funkci proléčiva a plastifikátoru a s případnou 

inkorporací kyseliny salicylové. Jako disoluční médium byl pouţit fosfátový pufr pH 

7,4. Teoretická část je zaměřena na biodegradabilní polymery a na pevné disperze. 

Rychlejší průběh liberace salicylátu byl pozorován u polyesteru s vyšší molární 

hmotnost, vyšším stupněm větvení a vyšší teplotu skelného přechodu. Vyšší obsah 

ethyl-salicylátu zpomalil liberaci salicylátu. Po inkorporaci 5 % kyseliny salicylové do 

polymeru plastifikovaného ethyl-salicylátem nedošlo k předpokládanému prodlouţení 

liberce salicylátu. Pro prodlouţenou liberaci salicylátu se jeví jako nejvhodnější pevné 

disperze připravené metodou tavení, tvořené polyesterem větveným 5 % 

pentaerythritolu, které obsahují 50 % ethyl-salicylátu. 

 

Klíčová slova: Větvené polyestery, pevné disperze, disoluce, plastifikátory, ethyl-

salicylát, kyselina salicylová. 
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2. ABSTRACT 

CHARLES UNIVERSITY 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technology 

 

Name of the student: Mgr. Gabriela Janáková 

Title of diploma thesis: 

Biodegradable solid dispersion for application to mucous membranes 

Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

The aim of this work was to formulate solid dispersions for application to the mucosa 

and the skin in the form of a thin film and to study their dissolution properties. Solid 

dispersions were comprised of biodegradable copolymers of lactic acid and glycolic 

branched using 3% (3P) or 5% (5P) of pentaerythriol. They were prepared by a melting 

method with the addition of ethyl salicylate (ES) as a prodrug and plasticizer and 

optionally incorporating salicylic acid. As a dissolution medium phosphate buffer pH 

7.4 was used. The theoretical part focuses on biodegradable polymers and solid 

dispersions. A faster course of salicylate release was observed in case of the polyester 

with higher molecular weight, higher branching ratio, and higher glass transition 

temperature. Higher content of ethyl salicylate slowed down salicylate release. After the 

incorporation of 5% salicylic acid into the polyester plasticized by ethyl salicylate, there 

was no expected elongation of salicylate release. The solid dispersion based on 

polyester branched with 5% of pentaerythritol comprising 50% ethyl salicylate and 5 % 

of salicylic seem to be most  suitable for prolonged release of salicylate. 

 

Key words: Branched polyesters, solid dispersions, dissolution, plasticizers, ethyl 

salicylate, salicylic acid. 
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3. ZADÁNÍ 

Cílem této práce bylo formulovat pevné disperze určené k aplikaci na sliznice a 

pokoţku ve formě tenkého filmu a studovat jejich disoluční vlastnosti.  

 

Zadání lze konkretizovat následovně: 

1. Připravit pevné disperze zaloţené na kopolymerech kyseliny mléčné a 

glykolové, větvených na pentaerythritolu (P), který byl při syntéze pouţit 

v koncentraci 3 % nebo 5 % (3P, 5P). 

2. Polyestery plastifikovat ethyl-salicylátem v koncentraci 10 %, 30 % nebo 

50 %. 

3. Do plastifikovaného polyesteru inkorporovat 5 % kyseliny salicylové. 

4. Provést disoluční testy pevných disperzí při pH 7,4. 

5. Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové stanovit spektrofotometricky. 

6. Zhodnotit vliv typu větveného polyesteru, koncentrace ethyl-salicylátu, 

přídavku kyseliny salicylové na liberační profily. 

7. Výsledky porovnat s předešlými pracemi na toto téma. 
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4. ÚVOD 

Předloţená rigorózní práce, tematicky zaměřená na pevné disperze s kyselinou 

salicylovou pro topickou aplikaci, navazuje zejména na mou diplomovou práci
1
 a 

diplomovou práci Michaely Tomsové.
2
 V mé diplomové práci byl jako nosič léčiva 

pouţit polyester větvený na tripentaerythritolu (3T) a byl plastifikován methyl-

salicylátem. Na základě výsledků diplomové práce bylo pro další studium zadáno 

testovat polyestery větvené na pentaerythritolu (3P, 5P), které mají srovnatelný stupeň 

větvení, ale niţší molární hmotnost neţ polyester 3T. To je předpokladem pro 

výhodnější reologické a termické chování, snazší inkorporaci léčiva, zpracování i 

topickou aplikaci ve formě tenkých filmů. Jako plastifikátor byl místo methyl-salicylátu 

zvolen ethyl-salicylát z důvodu jeho degradace na fyziologicky přijatelnější ethanol. 

Metodika experimentu rigorózní práce vycházela z metodiky ověřené v rámci práce 

diplomové s dílčími úpravami danými změnou polymerního nosiče a plastifikátoru. 

Výrazně modifikován pak byl průběh disolučních testů s ohledem na aplikaci 

polymerních soustav ve formě tenké vrstvy zejména na sliznice.  
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5. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ASA  kyselina acetylsalicylová 

ES  ethyl-salicylát 

HFIP  hexafluorisopropanol 

HPMCAS hypromelosa acetát sukcinát 

HPMC  hypromelosa 

PA  celacefát 

PBS  polybutylen sukcinát 

PCL  polykaprolakton 

PPDO  poly (p-dioxanon) 

PEG  polyethylenglykol 

PGA  kyselina polyglykolová 

PLA  kyselina polymléčná 

PLGA  kyselina polymléčná-ko-glykolová 

PLLA  kyselina poly-L-mléčná 

PVP  povidon 

PVP/VA polyvinylpyrrolidon – ko - vinylacetát 

SA  kyselina salicylová 

Tg  teplota skelného přechodu 

VA  vinyl acetát 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Biodegradabilní polymery 

Podle definice IUPAC znamená biodegradace dezintegraci materiálů bakteriemi, 

houbami nebo jinými biologickými prostředky. Termín je často pouţíván ve vztahu 

k ekologii, nakládání s odpady a v souvislosti s produkty šetrnými k ţivotnímu 

prostředí, které jsou schopné rozloţení zpět do přírodních prvků. Organický materiál 

můţe degradovat aerobně za přítomnosti kyslíku, nebo anaerobně bez přístupu kyslíku. 

V oblasti medicíny a farmacie je biodegradace chápána jako rozklad materiálu 

aplikovaného do lidského těla na biokompatibilní, toxikologicky bezpečné produkty, 

které jsou dále eliminovány běţnými metabolickými cestami.  

Biodegradabilní polymery mohou být klasifikovány dle původu: 

 (1) syntetické biodegradabilní polymery, které zahrnují hydrofobní materiály, jako jsou 

například alfa-hydroxykyseliny, polyanhydridy, (2) přírodní polymery jako jsou 

například komplexní cukry (hyaluronan, chitosan) a anorganické látky 

(hydroxyapatit).
3,4,5

 Většina přírodních polymerů podléhá enzymatické degradaci. 

Rychlost a čas degradace enzymaticky rozloţitelných polymerů se významně liší 

v závislosti na dostupnosti a koncentraci enzymů. Mezi enzymaticky odbouratelné 

polymery patří proteiny a poly(aminokyseliny) – kolagen, přírodní 

poly(aminokyseliny), syntetické poly (aminokyseliny), elastin, peptidy podobné 

elastinu, albumin, fibrin, dále polysacharidy lidského i nehumánního původu. Mezi 

hydrolyticky odbouratelné polymery patří poly(-estery) – polyglykolidy, polylaktidy, 

poly(laktidy-ko-glykolidy), polydioxanony, polykaprolaktony, 

poly(trimethylenkarbonáty) a bakteriální polyestery. Dále sem patří polyuretany, 

poly(ester amidy), poly(ortoestery), polyanhydridy, poly(anhydrid-ko-imidy), 

poly(propylenfumaráty), pseudopoly(aminokyseliny), poly(alkylkyanoakryláty), 

polyfosfazeny a polyfosfoestery. 

Neodmyslitelnou vlastností polymerů pouţívaných v medicíně a farmacii je 

biokompatibilita, kterou zde definovat jako snášenlivost materiálů v biologickém 

prostředí.  Biokompatibilní materiál se posuzuje podle interakce s prostředím, a to podle 

cytotoxického působení, toxikologických a alergických reakcí, karcinogenních, 

teratogenních či mutagenních reakcí, podle vlivu na infekční procesy a také podle 

rozsahu a kvality biodegradace. Důleţité je, aby materiál neovlivňoval koagulaci, 

nevyvolával zánětlivou reakci, neuvolňoval potenciálně toxické látky. Na 
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biokompatibilitu materiálu mohou mít vliv molární hmotnost, rozpustnost, tvar a 

struktura, hydrofilita/hydrofobita, povrchová energie, absorpce vody, mechanizmus 

eroze a degradace. Chemické, fyzikální, mechanické a biologické vlastnosti biologicky 

rozloţitelného materiálu se mohou lišit v průběhu času a se vznikem degradačních 

produktů, které mohou mít niţší stupeň kompatibility s tkáněmi ve srovnání s výchozím 

produktem.
6
 

Polymery degradovatelné hydrolyticky jsou nestabilní v přítomnosti vlhkosti. K jejich 

rozkladu můţe dojít v průběhu skladování za nevyhovujících podmínek. Tyto polymery 

se obvykle uchovávají v mrazáku, aby se minimalizoval vliv vlhkosti. Hydrofilnější 

glykolidové polymery jsou mnohem citlivější na hydrolytickou degradaci neţ polymery 

připravené z hydrofobnějšího laktidu. Na základě změn molární hmotnosti bylo 

zjištěno, ţe pokud jsou polyestery uchovávány v obalech nepropouštějících vlhkost, 

zůstávají stabilní i při pokojové teplotě i více neţ dva roky.
7
 Hydrolyticky 

degradovatelné polymery nemohou být sterilizovány v autoklávu.
8
 

6.1.1 Biodegradabilní polymery v medicíně a farmacii 

Polymery pouţívané v medicíně a farmacii musí být biokompatibilní, tedy snášeny 

v ţivém systému bez vzniku negativních interakcí. Materiál v přímém kontaktu s ţivou 

tkání nesmí vyvolávat ţádnou nebo jen velmi malou imunitní odpověď a nebýt 

cytotoxický. Biokompatibilní musí být také všechny degradační produkty. 

Biodegradabilní polymery se pouţívají ve farmacii a medicíně jako nosiče pro řízené 

uvolňování léčiv,  v tkáňovém a genovém inţenýrství, hojení ran, v ortopedii, jako 

obalové materiály. Za první biodegradabilní polymery pouţívané v biomedicínských 

aplikacích lze povaţovat PGA a PLA. 

Biodegradabilní polymery mohou být pouţity pro formulaci pevných disperzí (solid 

dispersions), micel, vezikul, nanovláken, pevných mikročástic a nanočástic.
9
 Významné 

vyuţití mají degradabilní polymery jako medikované implantáty, protoţe není nutný 

další chirurgický zákrok pro vyjmutí implantátu. PLA a jejich kopolymery ve formě 

nanočástic byly pouţity jako nosiče antipsychotik, hormonů, proteinů a léčiv pro 

dermoterapii.
10

 Ţelatina se pouţívá hlavně pro potahování a mikroenkapsulaci různých 

léčiv a můţe být také pouţita pro přípravu biodegradabilních hydrogelů.
11

 Chitin a jeho 

deriváty byly pouţity jako nosiče léků a anticholesterolemické látky, krevní 

antikoagulancia, protinádorové přípravky a imunoadjuvanty.
12

 Chitosany byly také 

zkoumány pro antioxidační schopnost a schopnost vychytávání volných radikálů, 



12 

 

protoţe právě hlavní roli v různých degenerativních onemocněních hraje, stejně jako 

procesu stárnutí, oxidativní stres vyvolaný působením volných radikálů.   

Za posledních několik desítek let byla objevena řada syntetických polymerů se zcela 

specifickými vlastnostmi, které našly uplatnění v chirurgii a ortopedii. Tradiční 

polymerní materiály jako polyetylen či polypropylen byly nahrazeny vstřebatelnými 

(degradovatelnými, bioresorbovatelnými) polymery. V roce 1987 byl poprvé pouţit 

termín tkáňové inţenýrství
 
a definován jako multidisciplinární obor, který se snaţí řešit 

kritické zdravotní problémy, jako jsou ztráta tkáně, či selhání orgánů za pouţití 

nejnovějších poznatků v chemii, fyzice, strojírenství, vědě a v ţivotě. 
13,14

  Moderní 

technologie zabývající se studiem vlastností syntetických materiálů a vytvářením 

nových kompozitních materiálů jsou příslibem, ţe doba, po kterou implantáty vydrţí být 

plně funkční, se výrazně prodlouţí a nebudou nutné komplikované a riskantní 

reoperace. 

PLA byla zkoumána například pro pouţití jako vnitřní fixační materiál kostí. Má 

vynikající biokompatibilitu, avšak její mechanické vlastnosti musely být upraveny 

mnoha metodami – mísením, úpravou kompozice, či kopolymerací. PGA se pouţívá na 

výrobu vstřebatelného šicího materiálu a PLA místo nedegradabilních jako náhrada 

vazů. Netkané textilie PGA byly zkoumány jako lešení pro regeneraci tkání.
15

 PLGA 

prokázala dobrou buněčnou adhezi.
16

 PLA a její kopolymery mají široké vyuţití 

při  hojení ran, jako chirurgický šicí materiál, léčení ran po extrakci zubu nebo 

v prevenci pooperačních srůstů. Byla hodnocena pouţitelnost a účinnost uretrálních 

stentů z PLA při léčbě poranění močovodu.
17

 Velmi se osvědčilo zpracování polymeru 

do tenkého filmu. Výsledky ukazují, ţe vazby byly flexibilnější neţ pouze čisté PLA, 

coţ umoţňuje pokrytí ran, které nejdou ošetřit tuhou PLA. Filmy byly rovněţ testovány 

na kancerogenitu kvůli mnoţství sukcinát dehydrogenázy uvolňující se z buněk 

inkubovaných s filmy.  

Jako biomedicínské materiály se také pouţívají i další polyestery jako polybutylen 

sukcinát (PBS), poly(p-dioxanon) (PPDO), polykaprolakton (PCL) a jejich kopolymery. 

PCL se pouţívá jako nosič v systémech s řízeným uvolňováním léčiv, zejména v těch, 

kde je poţadována delší doba degradace.
18

 PCL má dobrou biologickou kompatibilitu 

a pouţívá se jako lešení pro tkáňové inţenýrství. PBS je slibnou látkou pro rekonstrukci 

kostí a chrupavek,
19

 zejména z důvodu lepší zpracovatelnosti v porovnání s PGA nebo 

PLA. Má lepší mechanické vlastnosti neţ PE nebo PP. Nedostatečná biologická 

kompatibilita můţe být zlepšena působením plazmy. PPDO byl pouţit k přípravě 
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prvních monofilních stehů, které mají niţší riziko zanesení infekce ve srovnání s 

multifilamenty. PPDO byl také pouţit ve formě fixačních šroubů pro kosti.
20

 Jako 

biokompatibilní lékařské implantáty se pouţívají rovněţ polyuretany a poly(ester 

uretany) s výbornými mechanickými vlastnostmi.  

Vhodnými ortopedickými oblastmi, kde nacházejí polymery vyuţití, jsou kolena, 

ramena, ruce, kotníky, zápěstí, lokty, pánev a jařmový oblouk Výborné výsledky byly 

dosaţeny především v hojení zlomenin čelisti.
21

 Polymery byly pouţity jako nosiče pro 

kostní morfogenetické proteiny, coţ jsou aktivní molekuly schopné indukovat tvorbu 

nové kosti. Očekávalo se od nich klinické pouţití jako náhraţky kostních štěpů 

podporujících opravu kostí. Jiné výzkumy
22

 zkoumaly uţitečnost polymerů na vliv 

osteoindukce demineralizované kosti a zjistili, ţe PLA je vhodným kandidátem na 

nosiče morfogenních proteinů. PLA se smíchá s proteiny a vytvoří kompozitum, které 

se pak implantuje do hostitelské kosti a nové kostní buňky se tak vytvoří rozpadem PLA 

matrice, jak je zobrazeno na Obr. 1. Proteiny se uvolňují z polymeru póry implantátu a 

tvoří tak vrstvu nové kosti. 

 

Obr. 1: Léčba defektu kosti pouţitím polymerního implantátu
23

 
 

 

 

Postupem času se podařilo ovlivnit a zlepšit mechanické vlastnosti zvláště co se 

pevnosti a odolnosti týče pomocí upravení poměru zastoupení polymeru D/L. Výsledky 

ukázaly, ţe bylo moţné pouţít desky bez nutnosti dodatečné podpory fixace zlomenin.
21 
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6.1.2 Polymery na bázi PLGA 

Kyselina poly(mléčná-ko-glykolová) patří mezi nejatraktivnější polymerní materiály 

pouţívané v medicíně a farmacii. PLGA je biokompatibilní a biodegradabilní, 

v závislosti na molární hmotnosti vykazuje širokou škálu degradačních časů. Její obecně 

známé nevyhovující mechanické vlastnosti lze zlepšit modifikacemi molekuly. PLGA 

patří mezi FDA schválené biologicky odbouratelné polymery, které jsou rozsáhle 

studovány jako nosiče pro léčivé látky, proteiny a jiné makromolekuly např. DNA, 

RNA a peptidy.
,24,25

 PLGA je velmi bezpečný pro přípravu makroskopických 

a mikročásticových  systémů. Otázkou zůstává bezpečnost nanočásticových systémů. 

Některé studie naznačují, ţe obecně nanočástice z jakéhokoliv materiálu mohou mít 

specifickou biodistribuci a toxikologické profily.
26 

Fyzikálně chemické vlastnosti formulovaných polymerních systémů a průběh disoluce 

inkorporovaného léčiva je moţné modifikovat volbou molekulové hmotnosti polyesteru, 

poměru laktidu ke glykolidu, konfigurací polyesteru, lékovou formou.
27,28,29 

Jednou 

z moţností je tvorba blokových kopolymerů s PEG, dibloky (PLGA-PEG)
30,31

 nebo 

tribloky (PEG-PLGA-PEG). V micelách tvořených diblokovými kopolymery jsou PEG 

řetězce orientovány do vnější hydrofilní fáze a je tak zajištěna agregační stabilizace 

sterickým a elektrostatickým odpuzováním. Nicméně přidání PEG do systému můţe mít 

za následek sníţení inkorporace léčiva do polymeru a to i přes pouţití nejvhodnějších 

výrobních technologií. U diblokových kopolymerů byla prokázána mnohem lepší 

kinetika uvolňování neţ u samotné PLGA.
 32

 Triblokové kopolymery (ABA i BAB) 

mají bloky spojené kovalentně esterovou vazbou. Při nízké teplotě jsou obvykle ve 

formě roztoků. Při teplotě lidského těla mohou vytvářet velmi viskózní gel. Tyto 

termoplastické kopolymery PLGA-PEG-PLGA a PEG-PLGA-PEG
33,34

 jsou blokové 

kopolymery sloţené z hydrofobních segmentů PLGA a hydrofilních PEG segmentů. 

Hydrofobní segmenty PLGA tvoří příčné vazby a hydrofilní PEG segmenty umoţňují 

kopolymerové molekule zůstat v kapalném stavu. Při niţších teplotách dominují 

vodíkové vazby vody nad hydrofilními vazbami v PEG segmentech, tudíţ dochází 

k rozpuštění PEG ve vodě. Se zvyšující se teplotou vodíkové vazby slábnou, zatímco 

hydrofobní vazby mezi segmenty PLGA jsou posíleny, coţ vede k přechodu roztok-gel. 

Snadná manipulace při výrobě a formulace činí tyto na teplotě závislé polymery velmi 

atraktivními. Léčivo nebo protein se uvolňuje jak z typu ABA, tak i BAB dvěma 

základní mechanismy: (i) difúzí z hydrogelu ve fázi počátečního uvolňování; (ii) erozí 



15 

 

hydrogelového materiálu během pozdější fáze. Během degradace z gelu PEG-PLGA-

PEG je upřednostňována hmotnostní ztráta komponentů PEG, coţ má za následek niţší 

obsah vody a zbývající gel se stává více hydrofobní ve vodném prostředí.
35,36

 

 

6.1.3 Degradace PLGA 

PLGA kopolymer podléhá neenzymatické degradaci hydrolýzou esterových vazeb na 

oligomery aţ monomery. Degradační proces způsobí nárůst koncových karboxylových 

skupin a pokles hodnoty pH, coţ proces degradace akceleruje. Eroze PLGA je 

kombinací povrchové a objemové eroze (Obr. 2). 

 

Obr. 2 : Schéma objemové (A) a objemové (B) eroze 
37

 

  

 

PLGA polymer se rozkládá na kyselinu mléčnou a kyselinu glykolovou. Kyselina 

mléčná je metabolizována a následně odstraněna z těla jako oxid uhličitý a voda. 

Kyselina glykolová se buď vyloučí v nezměněné formě ledvinami, nebo je rovněţ 

metabolizována a eliminována. 

Existuje mnoho proměnných, které ovlivňují proces degradace PLGA, a tím i průběh 

liberace inkorporovaného léčiva - poměr kyseliny mléčné a kyseliny glykolové v řetězci 

polymeru, molární hmotnost polymeru, stupeň krystalinity, Tg.
38,39

 Důleţitým faktorem 

ovlivňujícím průběh degradace je míra hydrofility, daná poměrem kyseliny mléčné a 

kyseliny glykolové. Rychlost degradace se zvyšuje s rostoucím podílem kyseliny 

glykolové.
40

 Nejednoznačný je vliv krystalinity na rychlost degradace. Dle některých 

studií vyšší krystalinita rychlost degradace zvyšuje, jiné studie prokázaly sníţení 
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rychlosti degradace s nárůstem krystalické fáze v polymeru.
41

 Dobu a mechanizmus 

degradace z objemové eroze na povrchovou ovlivňuje přítomnost léčiva.
42 

Mnoţství 

léčiva v matrici hraje významnou roli v rychlosti a době jeho uvolňování. Matice s 

vyšším obsahem léčiva vykazují vyšší počáteční burst efekt oproti matricím s niţším 

obsahem. Poměr povrchu polymerního tělesa k jeho objemu se ukázal jako významný 

faktor degradace. Větší plocha povrchu vede k rychlejší degradaci. Bylo také zjištěno, 

ţe objemová degradace je rychlejší neţ čistě povrchová degradace PLGA, léčivo se 

uvolňuje rychleji ze systémů s větším povrchem neţ objemem.
43

 Vliv pH prostředí na 

dobu degradace je málo výrazný z důvodu autokatalýzy koncových karboxylových 

skupin.
44

 Podíl enzymatické degradace je stále diskutován, protoţe studie rychlosti in 

vitro plně nekorelují s výsledky získanými v in vivo studiích.
45

  

Léčiva se z PLGA uvolňují difuzí, erozí nebo kombinací obou mechanismů. Na obr. 3 

jsou znázorněny dvoufázové disoluční profily léčiva z PLGA o různém poměru 

kyseliny mléčné a glykolové. Počáteční fáze liberace závisí na vlastnostech léčiva, jeho 

koncentraci a hydrofobicitě polymeru. Můţe nastat lag-time, nebo různě vysoký burst. 

To je dáno rychlostí disoluce léčiva, které je na povrchu polymerní soustavy a tedy ve 

styku s disolučním médiem, tak i průnikem vody do polymeru. Ve druhé fázi se léčivo 

uvolňuje lineárně. Voda pronikající do systému hydrolyzuje polymer na rozpustné 

oligomerní a monomerní produkty. Tak se vytváří průchod pro léčivo, které se uvolňuje 

difúzí a erozí aţ do úplného rozpuštění polymeru.
46,47

 

 

Obr. 3: Profily uvolňování léčiva z polyesterů in vivo smísených v různých poměrech 
45 
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6.2 Pevné disperze 

Formulace pevných disperzí (solid dispersions) je jednou z nejčastějších 

a nejúspěšnějších metod zvýšení rozpustnosti, rychlosti rozpouštění a následně 

biologické dostupnosti špatně rozpustných léčiv (II. a IV. třída BCS klasifikačního 

systému). Pojem solid dispersion byl poprvé navrţen v roce 1961. Obecně lze pevné 

disperze definovat jako pevné soustavy tvořené nejméně dvou různých sloţek, obvykle 

z pevného nosiče a hydrofobního léčiva. Nosičem můţe být krystalická nebo amorfní 

látka, obvykle polymerní. Léčivo můţe být dispergováno molekulárně, v amorfních 

částech (klastrech) nebo v krystalických částech. Koncept pevných disperzí byl úspěšně 

pouţit u léčiv pro perorální podání s vysokou tendencí krystalizace a u přípravků 

s vysokým obsahem léčivé látky. Příklady léčivých přípravků charakteru pevných 

disperzí, které jsou jiţ zavedeny do terapie, uvádí Tab. 1.
48

  

 

Tab. 1: Léčivé přípravky charakteru pevných disperzí schválené FDA 

Název Léčivá látka Polymer 
Metoda 

přípravy 

Obsah LL 

(mg) 

Léková 

forma 

Kalydeco
®

 Ivacaftor HPMCAS 
Sprejové 

sušení 
150 tableta 

Zelboraf
®

 Vemurafenib HPMCAS Koprecipitace 240 tableta 

Incivek
®

 Telaprevir HPMCAS 
Sprejové 

sušení 
375 tableta 

Intelence
®

 Etravirine HPMC 
Sprejové 

sušení 
200 tableta 

Novir
®

 Ritonavir PVP/VA Tavení 100 tableta 

Kaletra
®

 Lopinavir PVP/VA Tavení 200 tableta 

 

 

Na základě distribuce léčiva v nosiči se pevné disperze dělí do tří skupin:
49

 

1) Eutektické systémy - směsi dvou sloučenin v určitém poměru s jednotnou teplotou 

tání, která je niţší neţ teplota tání jednotlivých sloţek.  

2) Pevné roztoky, které jsou dále rozděleny na: 

 substituční pevné roztoky (molekuly léčiva nahradí molekuly rozpouštědla) 

 intersticiální tuhé roztoky (molekula léčiva vyplňuje intersticiální prostory nosiče) 
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 amorfní pevné roztoky, ve kterých jsou molekuly léčiva náhodně distribuovány 

v amorfním nosiči. 

3) Mikrokrystalické disperze, ve kterých je léčivo dispergováno v nosiči. 

Tři moţné struktury pevných disperzí znázorňuje schéma na Obr. 4.
57

 

 

Obr. 4: Schéma struktury pevných disperzí 
57

 

 

 

Hexagonální symboly představují molekuly léčiva, zakřivené čáry představují 

polymerní řetězce. (A) Ideální struktura pevné disperze, kde je léčivo molekulárně 

dispergováno v polymerní matrici; (B) pevná disperze, ve které dochází k vytvoření 

krystalického léčiva a (C) pevná disperze obsahující domény bohaté na amorfní léčivo 

dispergované v polymerní matrici 

Rozdíly v termodynamických vlastnostech krystalických a amorfních forem ukazuje 

Obr. 5. Pokud je rychlost chlazení nízká, atomy stihnou zaujmout příslušné pozice 

v mříţce a látka se stává krystalickou. V první fázi vznikají zárodky krystalu, ve druhé 

dochází k postupnému narůstání krystalu. Výsledkem je dosaţení termodynamicky 

stabilního stavu s minimální hodnotou Gibbsovy energie – v tomto případě stavu 

krystalu. Je-li rychlost chlazení dostatečně vysoká, vznikne tzv. podchlazená tavenina. 

Zlom označuje teplotu skelného přechodu (Tg). Odpovídá teplotě, nad kterou se systém 

chová jako tavenina a pod ní jako pevná látka.
 50
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Obr. 5: Závislost entalpie a objemu na teplotě pro krystalický a amorfní systém 

. 

Stabilita pevných disperzí závisí na schopnosti polymeru udrţet stav přesycení léčiva 

v polymeru po dostatečně dlouhou dobu, aniţ by došlo ke krystalizaci léčiva. 

Mechanismus, jak polymerní nosič udrţuje stav přesycení, není doposud zcela objasněn 

a vyţaduje další výzkum. Obecně se předpokládá, ţe hlavní roli v inhibici krystalizace 

hrají interakce léčivo-polymer tím, ţe inhibují růst krystalu. 

Mechanizmy, kterými je v tuhých disperzích dosaţeno zvýšení rozpustnosti 

inkorporovaných léčiv, přehledně uvádí Obr. 6. 

 

Obr. 6: Mechanismy zvýšení rozpustnosti léčiv v pevných disperzích (modifikováno na 

základě 
51

) 
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Rychlost disoluce léčiva můţe být řízena nosičem, léčivem, nebo fyziologickým 

médiem. V průběhu degradace polymeru a disoluce léčiva je zcela zásadní, aby 

nedocházelo k precipitaci léčiva. Při disoluci vznikají mikro a nano částice, které se 

uvolňují do média. Při dosaţení stavu přesycení mají tyto částice tendenci k vysráţení. 

Při inhibici vysráţení a stabilizaci léčiva v pevné disperzi během disoluce hrají 

významnou roli interakce léčivo – polymer
 

.
52

 Krystalická forma léčiva špatně 

rozpustného ve vodě má omezený disoluční profil. Z počátku vykazuje rapidní uvolnění 

léčiva, avšak po dosaţení stavu přesycení rychlost disoluce rapidně klesá (Spring 

effect). Pokud do systému přidáme inhibitory precipitace, rychlost disoluce po stavu 

přesycení klesá pomaleji (Parachutte effect) (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Disoluční profily léčiv a důleţitost inhibitorů precipitace v přesyceném systému 

 

6.2.1 Metody inkorporace léčiva do polymeru 

Existují různé metody přípravy pevných disperzí. Je to například technika 

nanosuspenzní, kryogenní, elektrostatické zvlákňování, elektrostatické foukání, 

hydrotrofie a mechanická aktivační metoda.
53

 Tyto techniky jsou zaloţené na 
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solubilizačním mechanismu jako je micelární solubilizace, zvyšování porozity 

komplexací, sniţování velikosti částic. 

Pro přípravu amorfních pevných disperzí jsou vyuţívány především binární systémy. 

V závislosti na struktuře a stabilitě léčiva jsou mnohdy nutné terciární nebo kvarterní 

systémy, ve kterých jsou pro zvýšení stability a rozpustnosti léčiva pouţity povrchově 

aktivní látky, které však výrobní proces ztěţují a ne vţdy jsou v těle dobře snášeny.
54

 

Jednou z metod přípravy pevných disperzí je metoda tavení. Léčivo a polymer se 

zahřívají do vzniku taveniny, která se za stálého míchání ochladí a ztuhne. Výsledná 

pevná hmota je potom rozdrcena na prášek a proseta, aby se dosáhlo poţadované 

velikosti částic. Kritickým bodem tohoto procesu můţe být nízká mísitelnost léčiva s 

polymerem při dané teplotě, coţ lze vyřešit přidáním tenzidu.
55

 Dále také musí být 

pouţitá léčiva a polymery tepelně stabilní při teplotě tání, coţ někdy vyţaduje niţší 

teploty přípravy.
56

 Rovněţ vzniklá tavenina musí být odolná vůči rekrystalizaci, 

oddělení fází a to po celou dobu pouţitelnosti přípravku. 

Modernější variantou metody tavení je metoda extruze taveniny, kde intenzivnější 

mísení komponentů indukuje extrudér. Ve srovnání s tradiční metodou tání, extruze 

nabízí potenciál pro tvarování roztavené směsi léčiva-polymeru do implantátů, pelet 

nebo perorálních lékových forem.
57

 Tato metoda vyţaduje úplnou mísitelnost léčiva 

a polymeru v roztaveném stavu. K předvídání mísitelnosti můţe být vyuţit fázový 

diagram rozpustnosti a lze tak vybrat kompatibilní polymer. Mezi polymery běţně 

pouţívané při extruzi taveniny patří HPMC, HPMCAS a PVP.
58

  

Metoda extruze taveniny má několik výhod: 

1.  Není třeba rozpouštědla 

2.  Proces má méně kroků, nevyţaduje se komprese výchozích látek a nejsou třeba 

vysušené produkty 

3. Důkladné promíchání vysokou smykovou rychlostí při vysoké teplotě způsobí 

deagregaci částic, které se rovnoměrně rozdělí v polymerní matrici.
59

 

4. Je zde moţnost nepřetrţité výroby, coţ je vhodné pro výrobu ve velkém měřítku. 

 

Další metoda přípravy pevných disperzí je metoda rozpouštění. Tato metoda zahrnuje 

přípravu roztoku léčiva a polymeru v rozpouštědle a odstranění rozpouštědla za vzniku 

pevné disperze. Tato technika umoţňuje mísení na molekulární úrovni, a tím i vetší 

stabilitu a rozpustnost výsledného produktu. Hlavní výhodou je, ţe nehrozí tepelný 

rozklad pouţitých látek, jelikoţ k odpaření rozpouštědla stačí nízké teploty. Tento 
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postup přípravy avšak čelí dvěma úskalím. Prvním úskalím je smísení polymeru a léčiva 

se značně odlišnou polaritou v jednotném rozpouštědle. Pro tyto účely se uţívají 

tenzidy, avšak jejich mnoţství pak sniţuje mnoţství léčiva v konečném produktu. 

Rovněţ potřeba odpařit velké mnoţství rozpouštědla tento proces mnohonásobně 

zdraţuje. Druhým úskalím je oddělování fází, které se můţe vyskytnout během 

odstraňování rozpouštědla. K odstranění rozpouštědla se pouţívá vakuové sušení nebo 

rotační odparka. Při sušení je preferována vyšší teplota, čímţ se sníţí čas, kdy se mohou 

oddělit fáze, avšak pří vyšší teplotě je vyšší mobilita molekul léčiva i polymeru, coţ 

separaci naopak nahrává.
60

 

Pokrokovou a velmi oblíbenou technologií ve zpracování pevných disperzí je sprejové 

sušení.
61

 Pouţívá se k převodu roztoku nebo suspenze na suchý prášek v jediném kroku. 

Tato technika poskytuje lepší kontrolu procesních proměnných a produkuje prášky 

poţadované velikosti, tvaru, hustoty, tokových vlastností a krystalických forem.
62

 Při 

sprejovém sušení probíhá odpařování rozpouštědla velmi rychle, coţ způsobí náhlý 

nárůst viskozity, který vede k zachycení molekul léčiv v polymerní matrici.
63,64

 

Další metodou přípravy pevných disperzí je metoda superkritických tekutin (SCF). 

Superktitická tekutina má vlastnosti jak tekutiny, tak plynu. Pod superkritickými 

podmínkami mají materiály vlastnosti rozpouštědel podobné tekutinám a viskozitu jako 

plyny. Nejčastěji se vyuţívá superkritický oxid uhličitý buď jako rozpouštědlo pro 

léčivo a polymer,
65

 nebo jako antisolvent. Polymer a léčivo jsou rozpuštěny v 

superkritickém CO2 a nastříkány tryskou do oblasti nízkého tlaku způsobující 

adiabatickou expanzi CO2 a rychlé chlazení. Metodu lze pouţít pro formulaci 

nanočástic a mikročástic o velikosti 5-2000 nm.
66

 Metoda není závislá na pouţití 

organických rozpouštědel, mnoţství zbytkového CO2 zachyceného uvnitř polymeru je 

malé, CO2 dokáţe polymer nabobtnat a plastifikovat. Nízká rozpustnost léčiv v CO2 

však omezuje praktické vyuţití tohoto postupu.
67
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6.3 Topické použití salicylátů 

6.3.1 Kyselina salicylová 

Kyselina salicylová (vzorec viz obr. 8) je bílý krystalický prášek, nebo ve formě 

jehličkovitých krystalů. Její chuť je nasládlá. Je rozpustná v acetonu, etheru, alkoholu, 

vroucí vodě, benzenu a terpentýnu, mírně rozpustná v chloroformu a benzenu, špatně 

rozpustná ve vodě (0,2 g/100 ml H2O při 20 °C). Její teplota tání je 158 – 161°C a 

teplota varu 211°C.  

 

Obr. 8 : Vzorec kyseliny salicylové
68

  

 

Obsahuje dvě funkční skuipny - hydroxylovou a karboxylovou, které reagují buď s 

kyselinou, nebo alkoholem. Karboxylová skupina reaguje s alkoholy za vzniku esterů 

např. s methanolem vzniká methyl-salicylát. Hydroxylová skupina reaguje s kyselinou 

octovou za vzniku kyseliny acetylsalicylové (viz obr. 9). Tato reakce probíhá i opačným 

směrem. Díky přítomnosti karboxylové skupiny působí kyselina acetylsalicylová jako 

středně silná kyselina. Ve vodném roztoku, avšak i působením vzdušné vlhkosti se 

hydrolyzuje. Při tomto procesu se odštěpuje acetylová skupina, a tak vzniká kyselina 

octová a kyselina salicylová. Hydrolýza probíhá v kyselém prostředí. Samotná 

sloučenina má kyselou povahu, a proto se v tomto případě jedná o autokatalýzu. Dlouho 

skladované přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou mohou tedy být cítit po 

kyselině octové. Tato reakce probíhá mimo jiné i v lidském ţaludku, proto tedy můţe 

při uţívání většího mnoţství léčiv obsahujících kyselinu acetylsalicylovou docházet 

k mírnému překyselení ţaludku. Kvůli tomu se do některých léčivých přípravků (např. 

Anopyrin) přidávají pufrující látky (zejména aminokyselina glycin nebo uhličitan 

vápenatý), které kyselost ţaludečních šťáv upravují.
70 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
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Obr. 9: Autokatalýza kyseliny acetylsalicylové
70 

  

Fenylsalicylát je tvořen fenolem, který se pouţívá jako antiseptické a antipyretické 

činidlo. Sodná sůl (salicylát sodný), lesklý bílý prášek, se pouţívá pro antiseptické 

vlastnosti jako konzervační prostředek Kyselina para-aminosalicylová je analogem 

kyseliny para-aminobenzoové, která inhibuje syntézu kyseliny listové v Mycobacterium 

tuberculosis. Kyselina para-aminosalicylová a její sodná sůl (p-aminosalicylát sodný) 

jsou bakteriostatické proti mykobakteriím a pouţívají se perorálně při léčbě 

tuberkulózy. Aminosalicylové kyseliny jsou farmaceuticky aktivní sloţky zahrnující 

prostředky proti nachlazení, chřipce nebo jiným virovým infekcím. Mesalamin 

(kyselina 5-aminosalicylová) je aktivním metabolitem sulfasalazinu, který se pouţívá k 

léčbě zánětu konečníku a tlustého střeva a mírné aţ střední ulcerózní kolitidy. Kyselina 

para-aminosalicylová (kyselina 4-hydroxybenzoová) se pouţívá jako meziprodukt pro 

výrobu parabenů (alkylestery kyseliny p-hydroxybenzoové), které se pouţívají jako 

konzervační látky v potravinách a výrobcích pro péči o tělo. Pouţívá se také jako 

meziprodukt barviv, insekticidů, farmaceutik, pesticidů a dalších chemických sloučenin. 

Kyselina salicylová a její deriváty jsou důleţité i pro přípravu dalších farmaceutických 

produktů, barviv, příchutí a konzervačních látek.
69

 

Kyselina salicylová (2-hydroxybenzoová) je kromě svých analgetických a 

antipyretických vlastností klíčovou sloţkou mnoha přípravků péče o pokoţku. Pouţívá 

se například při léčbě akné, psoriázy, ichtyózy, mozolů, keratózy, plísňových koţních 

onemocnění (tinea) a bradavic. Působí protisvědivě, protizánětlivě, antiseboroicky, 

antihidroticky, antisepticky. SA má v 0,4% koncentraci účinek keratoplastický a 

zvyšuje penetraci a účinek dalších účinných látek V koncentraci 16,7% má 

keratolytický a leptající účinek. K těmto účelů se pouţívá v kombinaci s kyselinou 

mléčnou ve stejné koncentraci. Pouţívá se ve formě šamponů, gelů, roztoků a mastí. U 

většiny případů se nedoporučuje její pouţívání během těhotenství a kojení kvůli 

potenciálnímu riziku pro plod. Přehled přípravků k topické aplikaci s obsahem SA 

pouţívaných v České republice uvádí tabulka. (Tab.2 ) 



25 

 

 

Tab. 2 :Registrované přípravky s SA k topické aplikaci dostupné v ČR 

Název přípravku Forma Indikace Dávkování 

ALPICORT roztok 
psoriáza ve kštici, sebor. 

dermat., alopecie 

1x denně, 

večer 

ALPICORT F roztok vypadávání vlasů 
1x denně, 

večer 

BELOSALIC roztok, mast 
psoriáza, neurodermitida, 

ekzémy, sebor. derm., ichtyóza 
2x denně 

DIPROSALIC roztok, mast 
psoriáza, atopická dermatitida, 

neurodermatitida, sebor. derm. 
2x denně 

DUOFILM roztok léčba bradavic 1x denně 

HERBADENT roztok 
gingivitida, parodontitida, 

hojení ran  
1x denně 

KERASAL mast hyperkeratolytické dermatózy 1-2x denně 

TRIAMCINOLON 

S 
mast ekzém, psoriáza, lichen ruber 

2-3x denně, 

max 7 dní 

VERRUMAL roztok léčba bradavic 2-3x deně 

 

6.3.2 Kyselina acetylsalicylová (ASA) 

Kyselina acetylsalicylová (Obr. 10) je bílý krystalický prášek bez chuti a zápachu, 

mírně rozpustný ve vodě na slabě kyselý roztok Její molární hmotnost je 180,16 g/mol, 

teplota varu 140 °C a teplota tání 136°C. 

 

Obr. 10: Vzorec ASA
70

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/PH
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Patří mezi aromatické karboxylové kyseliny, deriváty kyseliny salicylové. Pouţívá se 

jako analgetikum k léčbě bolesti, proti horečce (antipyretikum) a potlačuje zánět  

(antiflogistikum). Povaţuje se za první látku z takzvaných nesteroidních antiflogistik. 

Sniţuje agregaci (shlukování) krevních destiček, čehoţ se rovněţ vyuţívá v léčbě 

prevence krevních sraţenin (antiagregans). Podává se pacientům s ischemickou 

chorobou srdeční, jako prevence sníţení vzniku infarktu myokardu a i při něm. Proti 

horečce, bolesti a zánětu se u dospělých uţívá podle potřeby jednotlivá dávka 500–

1000 mg aţ 4krát denně. Při prevenci infarktu myokardu se uţívá dlouhodobě 100–

200 mg denně. Maximální denní dávka kyseliny acetylsalicylové pro dospělého člověka 

je 4 g. Je to látka, která dráţdí trávicí trakt a tak můţe způsobit nebo zhoršit ţaludeční 

vředy a krvácení do ţaludku. Pokud se dlouhodobě často uţívá společně s jinými léky 

proti bolesti, můţe vést k chronické nefritidě aţ k následnému selhání ledvin. Můţe také 

vyvolat astmatický záchvat, způsobit závratě, zvonění v uších, poruchy sluchu nebo 

bolesti hlavy a pocení. U dětí můţe způsobit smrticí Reyův syndrom. U některých lidí 

vyvolává alergické reakce. Je to nejstarší synteticky připravené léčivo, běţně pouţívané 

např. pod obchodními názvy Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin aj. Je obsaţena ve vrbové 

kůře, z které byla také poprvé roku 1832 extrahována. Dnes se vyrábí dvoustupňovou 

syntézou z fenolu. V první fázi reaguje Kolbe-Schmittovou reakcí (viz obr. 11) fenol 

reaguje s oxidem uhličitým za vysokého tlaku a za přítomnosti nadbytku hydroxidu 

sodného. Tím se připraví disodná sůl kyseliny salicylové, z níţ se uvolní působením 

kyseliny sírové volná kyselina.
72

 

 

Obr. 11: Kolbe-Schmittova reakce
72 

 

Dalším krokem viz obr. 12 je zahřívání kyseliny salicylové s acetanhydridem za 

přítomnosti kyseliny fosforečné jako kyselého katalyzátoru. Tím se esterifikuje 

fenolický hydroxyl, čímţ vzniká kyselina acetylsalicylová:
72 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deriv%C3%A1t_(chemie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_salicylov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hore%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antipyretikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1n%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiflogistikum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nesteroidn%C3%AD_antiflogistikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_desti%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiagregans&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%99ed&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vra%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolbe-Schmittova_reakce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolbe-Schmittova_reakce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenoly
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolbe-Schmittova_priprava_kys-salicylova.PNG
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Obr. 12: Druhý krok přípravy kyseliny acetylsalicylové
72 

 

 

6.3.3 Ethyl-salicylát  

Vzorec viz obr. 13 je bezbarvá kapalina mírně rozpustná vodě, rozpustná v alkoholu a 

etheru. Má příjemnou charakteristickou vůni. Jeho molární hmotnost je 166,17 g/mol, 

teplota varu 232 °C a teplota tání 1,3 °C. Skladovat by se měl při teplotě do 30 °C. 

Pouţívá se jako umělé dochucovadlo a v parfumerii.
71

 

 

Obr. 13: Vzorec ethyl-salicylátu
72

 

 

6.3.4 Methyl-salicylát 

Obr. 14: Vzorec methyl-salicylátu
73

 

 

Vzorec viz obr. 14 je čirá aţ mírně naţloutlá, či načervenalá olejovitá tekutina. Ve vodě 

je mírně rozpustný. Rozpustný je v etheru a kyselině octové. Teplota tání je -8,3°C a 

teplota varu je 222°C. Jeho molární hmotnost je 152,15 g/mol. Pouţívá se jako 

dochucovadlo potravin, cukrovinek, nápojů a léčiv, v parfumerii jako vůně magnolie, či 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetylace_kys-salicylova.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetylace_kys-salicylova.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetylace_kys-salicylova.png
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rozkvetlé louky, v kosmetice do opalovacích krémů jako pohlcovač UV záření. Vyuţití 

nachází avšak také v medicíně v léčbě otoků a bolesti.
74

 Obsahují ho některé přípravky 

pro sportovce např. Alpagel sportgel je chladivý přípravek pro výraznou úlevu od 

bolesti svalů a kloubů po fyzické zátěţi. Obsahuje řadu bylinných silic a extraktů, které 

se vyznačují anestetickými, aromaterapeutickými a uvolňujícími účinky. Velmi dobře se 

vstřebává a chladí.
75
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Použité přístroje a pomůcky 

Analytické váhy CAHN 26, Cahn Instruments 

Analytické váhy KERN ABJ-NM, max. 220 g, d = 0,1 mg, Fisher Scientific 

Biologický termostat BT 50, Fisher Scientific 

Dialyzační trubičky šířka 9 mm, MWCO 2000, Merck 

Digitální váhy KERN 572, Max 421g d=0,001g, Fisher Scientific 

Digitální váhy KERN FKB, Max 8100 g d=0,05g, Fisher Scientific 

DSC 200 F3 Maia, NETZSCH 

Horkovzdušná sušárna Memmert, Fisher Scientific  

Lázně s integrovanou třepací platformou SW 22 Julabo, Fisher Scientific  

Spektrofotometr, Specord 205, Analytik Jena 

Vakuová sušárna, BINDER 

 

7.2 Použité suroviny 

Čištěná voda, FaF HK 

Ethyl-salicylát, Aldrich Chemical Company, Inc. 

Fosfátový pufr tablety, Sigma - Aldrich Chemical Company, Inc. 

Kopolymer kyseliny glykolové a mléčné větvený na pentaerythritolu (3P), FaF HK 

Kopolymer kyseliny glykolové a mléčné větvený na pentaerythritolu (5P), FaF HK 

Kyselina salicylová, Fagron a.s.  
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7.3 Příprava pevných disperzí 

Byly připraveny pevné disperze tvořené samotným polyesterem (referenční vzorky), 

dále plastifikovaným polyesterem a plastifikovaným polyesterem s inkorporovaným 

léčivem, Přehled testovaných pevných disperzí ukazuje Tab. 3. 

Do malé kádinky byl naváţen polymer 5P nebo 3P a roztaven v horkovzdušné sušárně 

při teplotě 90 °C. Bylo odváţeno potřebné mnoţství ethyl-salicylátu (ES), zahřáto na 

50 °C a přidáno k roztavenému polyesteru. Důkladnou homogenizací byl polyester 

ethyl-salicylátem plastifikován. Do plastifikovaného polyesteru bylo inkorporováno 5 % 

kyseliny salicylové. Soustava byla opět důkladně homogenizována. 

Z těchto směsí byly připraveny vzorky na disoluční testy. Bylo naváţeno 200,0 mg 

vzorku na kopistku a opatrně vpraveno do dialyzačních trubiček tak, aby se odváţené 

mnoţství rovnoměrně v tenké vrstvě rozprostřelo na definovanou plochu 6,25 cm
2
 

a experiment tedy nebyl zatíţen chybou danou různým povrchem pevné disperze. 

Dialyzační trubičky se vzorky byly následně uzavřeny přehnutím a zalepením ohybu 

vteřinovým lepidlem z obou stran.  

 

Tab. 3: Sloţení pevných disperzí pro experimentální část 

Polyester Ethyl-salicylát 

(%) 

Kyselina salicylová 

(%) Typ (%) 

3P 100 - - 

3P 90 10 - 

3P 70 30 - 

3P 50 50 - 

3P 65 30 5 

5P 100 - - 

5P 90 10 - 

5P 70 30 - 

5P 50 50 - 

5P 65 30 5 

 

7.4 Disoluční testy 

Pevné disperze v dialyzačních trubičkách byly umístěné do širokohrdlých lékovek a 

přelity a přelity disolučním médiem. Jako disoluční médium byl pouţit fosfátový pufr 

pH 7,4 v objemu 50,0 ml. Pro jeho přípravu byly pouţity tablety - jedna tableta byla 

rozpuštěna v 200 ml čištěné vody. Disoluční testy probíhaly po dobu 42 dnů při teplotě 
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37,0°C a míchání horizontálním pohybem po dráze 22 mm s frekvencí 50 kmitů/min. 

Ve stanovených časových intervalech bylo odebráno celé mnoţství disolučního média 

a stanoveno mnoţství uvolněného salicylátu. Do lahvičky bylo nalito nové disoluční 

médium předehřáté na 37 °C. Všechny vzorky byly nasazeny triplicitně. 

7.4.1 Stanovení množství uvolněného léčiva 

Pro získání kalibrační přímky kyseliny salicylové byly připraveny roztoky o její různé 

koncentraci. Následně byla proměřena jejich absorbance a  sestrojena kalibrační přímka 

(Tab. 4, Obr. 11). Stanovení mnoţství uvolněného léčiva bylo provedeno 

spektrofotometricky proti fosfátovému pufru pH 7,4 při vlnové délce 298 nm.  

Z naměřených absorbancí byla na základě rovnice kalibrační přímky c = 0,025A + 

0,020 vypočtena koncentrace uvolněného léčiva v daném časovém intervalu. To bylo 

dále přepočteno na objem 50,0 ml disolučního média a vypočteno procentuální podíl 

uvolněného z celkového mnoţství obsaţeného v pevné disperzi. Z hodnot získaných 

v jednotlivých časových intervalech byla vypočtena kumulativní procenta a sestrojeny 

disoluční profily. 

 

Tab. 5: Koncentrace a absorbance roztoků pro kalibrační přímku 

Koncentrace (mg/l) Absorbance 

 5 0,1473 

10 0,2709 

15 0,4130 

20 0,5292 

25 0,6564 

 

Obr. 16: Kalibrační přímka kyseliny salicylové 
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8. VÝSLEDKY A DISKUZE 

8.1 Příprava pevných disperzí, stanovení salicylátů  

V předloţené rigorózní práci byly experimentálně testovány disoluční vlastnosti 

pevných disperzí zaloţených na polyesterech kyseliny mléčné a glykolové, větvených 

na pentaerythritolu. Větvící monomer byl při polykondenzační reakci pouţit ve 

dvou koncentracích, 3 % nebo 5 %. Byly získány větvené polyestery s různou číselně 

střední (Mn) a hmotnostně střední (Mw) molární hmotností, hmotnostním průměrem 

vnitřní viskozity []w, větvícím poměrem g´ a teplotu skelného přechodu (Tg). 

Charakteristiky polyesterů uvádí Tab. 5. Jedná se o vysoce větvené struktury 

s koncovými hydroxyly. 

 

Tab. 5 : Charakteristiky větvených polyesterů 

Vzorek Mn (g/mol) Mw (g/mol) []w (mL/g) g´ Tg (°C) 

3P 5200 8000 6,0 0,50 26,7 

5P 2000 2700 4,5 0,67 19,0 

 

I přes relativně nízkou hodnotu teploty skelného přechodu je zpracovatelnost těchto 

polyesterů obtíţná, a to z důvodu jejich vysoké viskozity. Pevné disperze, zaloţené na 

těchto polyesterech, lze připravit metodou tavení, nebo metodou rozpouštění 

v organickém rozpouštědla a jeho následnou evaporací (viz. kap. 7.2.1 Metody 

inkorporace léčiva do polymeru). Metoda rozpouštění byla pouţita v několika 

předešlých pracích
76,77,1.

 Jako rozpouštědla, vhodná pro rozpuštění léčiva a polyesteru, 

se osvědčily butanon, dichlormethan, ethylacetát a methylester kyseliny mravenčí. 

Evaporace rozpouštědel ve vakuové sušárně probíhala po různě dlouhou dobu. Pomocí 

DSC byl hodnocen vliv zbytkových rozpouštědel na teplotu skelného přechodu 

polyesteru. Rozpouštědla se nepodařilo z pevných disperzí zcela odstranit. Na základě 

těchto výsledků byla v předloţené rigorózní práci pro přípravu pevných disperzí pouţita 

metoda tavení. Větvené polyestery jsou dostatečně termostabilní. Problém při 

opakovaném tavení, které je mnohdy nutné pro dosaţení homogenity pevné disperze, 

můţe činit termolabilita léčiva. Řešením je pouţití plastifikátoru. Byl pouţit ethyl-

salicylát jako multifunkční sloţka pevné disperze, proléčivo a zároveň plastifikátor. Při 
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přípravě pevných disperzí byl roztaven polyester a plastifikován ethyl-salicylátem. 

Dojde k výraznému sníţení viskozity
78

, coţ usnadní inkorporaci kyseliny salicylové.  

Byly provedeny disoluční testy polyesterů 3P a 5P (referenční vzorky), aby se 

eliminovaly případné rušivé vlivy degradačních produktů na spektrofotometrické 

stanovení salicylátu. Jak je patrné z výsledků uvedených v Tab. 6, rušivý vliv je 

minimální. Při spektrofotometrickém stanovení mnoţství uvolněného salicylátu byla 

absorbance měřena proti disolučnímu médiu, kterým byl fosfátový pufru pH 7,4. 

 

Tab. 6: Disoluční profily polyesterů 3P a 5P (referenční vzorky) 

Čas [dny] 

Polyester 3P Polyester 5P 

SAL [%] kumulativní [%] SAL [%] kumulativní [%] 

2 0,08 0,08 0,19 0,43 

3 0,48 0,56 0,10 0,53 

4 0,43 0,98 0,18 0,71 

7 0,43 1,42 0,13 0,84 

10 0,38 1,80 0,07 0,91 

14 0,15 1,95 0,02 0,93 

17 0,80 2,75 0,18 1,11 

21 0,69 3,44 0,67 1,79 

24 1,40 4,84 1,18 2,97 

28 0,62 5,46 0,72 3,69 

42 1,38 6,84 1,05 4,74 
 

8.2 Disoluční testy plastifikovaných polyesterů 

Polyestery 3P a 5P byly plastifikovány 10 %, 30 % a 50 % ethyl-salicylátu. 200,0 mg 

plastifikovaného polyesteru bylo umístěno do dialyzační trubičky a byly provedeny 

disoluční testy. Mnoţství salicylátu uvolněného v jednotlivých časových intervalech 

z polyesteru 3P, plastifikovaného různou koncentrací ethyl-salicylátu, uvádí Tab. 7 – 9. 

Počátek disoluce do časového intervalu 2 dny není koncentrací ethyl-salicylátu 

ovlivněn. Od 2. dne probíhá disoluce z polymeru plastifikovaného 50 % ES pomaleji. 

Za 42 dnů se z pevné disperze plastifikované 10 % a 30 % uvolnilo 90 % salicylátu, 

z disperze s 50 % ethyl-salicylátu pouze 70 %. 
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Tab. 7: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 3P a 10 % ES 

Čas [dny] A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,2 0,3847 1 0,7143 2,72 2,72 

0,8 0,9879 1 1,8971 6,91 9,63 

2 0,3532 5 3,2627 11,54 21,17 

3 0,5902 2 2,2345 7,79 28,96 

4 0,9199 1 1,7637 7,21 36,17 

7 0,2747 5 2,4931 8,92 45,09 

10 0,9599 1 1,8422 6,96 52,05 

14 0,7927 1 1,5143 5,89 57,94 

17 0,8447 1 1,6163 8,30 66,23 

21 0,7634 1 1,4569 7,40 73,63 

24 0,8407 1 1,6084 8,12 81,76 

28 0,8892 1 1,7035 8,30 90,06 

42 0,3170 1 0,5816 3,19 93,25 

 

Tab. 8: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 3P a 30 % ES 

Čas[dny] A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,2 0,3674 5 3,4020 4,53 4,53 

0,8 0,7722 5 7,3706 10,48 15,01 

2 0,2668 10 4,8314 8,76 23,77 

3 0,2723 10 4,9392 7,10 30,87 

4 0,2943 10 5,3706 8,01 38,88 

7 0,2394 10 4,2941 6,24 45,12 

10 0,2706 10 4,9059 9,53 54,65 

14 0,251 10 4,5216 9,50 64,15 

17 0,2535 10 4,5706 4,55 68,69 

21 0,3445 10 6,3549 7,70 76,40 

24 0,4243 5 3,9598 5,91 82,31 

28 0,2295 5 2,0500 2,72 85,03 

42 0,348 5 3,2118 4,48 89,51 
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Tab. 9: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 3P a 50 % ES 

Čas[dny] A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,2 0,4509 5 4,2206 2,98 2,98 

0,8 0,7178 5 6,8373 5,91 8,89 

2 0,3601 10 6,6608 5,57 14,46 

3 0,3348 10 6,1647 4,73 19,19 

4 0,3780 10 7,0118 5,82 25,01 

7 0,3564 10 6,5882 4,40 29,41 

10 0,3962 10 7,3686 5,85 35,26 

14 0,4329 10 8,0882 6,31 41,57 

17 0,2892 10 5,2706 4,44 46,01 

21 0,3960 10 7,3647 6,27 52,28 

24 0,5052 5 4,7529 4,54 56,82 

28 0,4825 5 4,5304 4,19 61,01 

42 0,8163 5 7,8029 7,42 68,43 

 

Disoluční profily salicylátu z polyesteru 3P a vliv koncentrace ethyl-salicylátu 

znázorňuje Obr. 17. Předpokládalo se, ţe s rostoucí koncentrací ethyl-salicylátu bude 

disoluce rychlejší z důvodu sníţení viskozity vlivem plastifikačního účinku ES. Tento 

předpoklad se nepotvrdil. Disoluce polymeru plastifikovaného 50 % ES probíhala 

výrazně pomaleji neţ při puţití 10 % a 30 % ES. Stejné výsledky byly získány při 

testování disoluce salicylátu z polymeru větveného 3 % tripentaerythitolu (3T), kde byl 

ve funkci proléčiva a plastifikátoru pouţit methyl-salicylát.
1
 Jedním z důvodů můţe být 

tvorba interakcí polymer-léčivo. Do úvahy připadá i krystalizace salicylátu v pevné 

disperzi, a tím sníţením jeho disoluce. Voda pronikající do pevné disperze způsobuje 

bobtnání, erozi polymeru a hydrolýzu ethyl-salicylátu. Při koncentraci salicylátu 50 % 

můţe v přesyceném prostředí nastat krystalizace. V dalších studiích je tuto hypotézu 

potřeba ověřit, např. temickou analýzou pevných dispezí v různém stadiu disoluce. 
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Obr. 17: Disoluční profily pevných disperzí tvořených polyesterem 3P a ES 

 

 

Mnoţství salicylátu uvolněného v jednotlivých časových intervalech z polyesteru 5P, 

plastifikovaného různou koncentrací ethyl-salicylátu, uvádí Tab. 10 – 12. Ve srovnání 

s polymerem 3P probíhá liberace salicylátu po dobu 20 dnů a celkové mnoţství 

uvolněného salicylátu je niţší (Obr. 18). Odlišný liberační profil polymeru 5P je dán 

jeho niţší molární hmotností, niţším stupněm větvení a niţší teplotou skelného 

přechodu v porovnání s polymerem 3P. Výrazně rychlejší průběh disoluce salicylátu po 

dobu 7 dnů byl zjištěn u polyesteru 3T plastifikovaného methyl-salicylátem.
1
 Důvodem 

můţe být vyšší stupeň větvení polyesteru 3T, lepší mísitelnost methyl-salicylátu 

s polymerem a tím celkově vyšší hydrofilita systému. 
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Tab. 10: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 5P a 10 % ES 

čas A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,1 0,4345 1 0,8120 4,76 4,76 

0,2 0,33 1 0,6053 2,46 7,22 

0,5 0,7865 1 1,5022 6,68 13,90 

1 0,5721 2 2,1635 9,57 23,46 

2 0,6405 2 2,4318 11,81 35,27 

3 0,8984 1 1,7216 7,87 43,14 

4 0,3833 1 0,7116 5,12 48,26 

6 0,6548 1 1,2439 6,11 54,37 

8 0,4023 1 0,7488 3,60 57,97 

10 0,3033 1 0,5547 2,66 60,63 

14 0,2963 1 0,5410 2,93 63,57 

20 0,4186 1 0,7808 4,19 67,76 

29 0,1072 1 0,1702 2,37 68,82 

42 0,0742 1 0,0316 0,18 69,00 

 

Tab. 11: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 5P a 30 % ES 

čas A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,1 0,6855 1 1,3041 3,52 3,52 

0,2 0,5079 1 0,9559 1,53 5,05 

0,5 0,2122 10 3,7608 5,41 10,46 

1 0,2425 10 4,3549 6,86 17,32 

2 0,3458 10 6,3804 12,51 29,83 

3 0,2692 10 4,8784 9,13 38,96 

4 0,3967 5 3,6892 6,71 45,67 

6 0,4236 5 3,9529 5,94 51,61 

8 0,3033 5 2,7735 5,00 56,60 

10 0,2329 5 2,0833 3,69 60,30 

14 0,8598 5 8,2294 9,21 69,51 

20 0,2925 5 2,6676 4,23 73,74 

29 0,9775 1 1,8767 1,60 74,15 

42 0,0262 1 0,0034 0,30 74,45 
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Tab. 12 Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené polyesterem 5P a 50 % ES 

čas A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%] 

0,1 0,7785 1 1,4865 2,20 2,20 

0,2 0,55 1 1,0337 1,09 3,30 

0,5 0,19 10 3,3255 2,98 6,28 

1, 0,2653 10 4,8020 5,16 11,44 

2 0,3487 10 6,4373 6,10 17,54 

3 0,1784 10 3,0980 2,95 20,49 

4 0,3298 10 6,0667 4,61 25,09 

6 0,4062 10 7,5647 6,83 31,93 

8 0,4174 10 7,7843 6,41 38,33 

10 0,4138 10 7,7137 5,33 43,66 

14 0,4236 10 7,9059 7,27 50,94 

20 0,3372 5 3,1059 4,22 55,16 

29 0,2842 5 2,5863 3,84 58,15 

42 0,0692 1 0,0287 0,51 58,66 

 

Obr. 18: Disoluční profily pevných disperzí tvořených polyesterem 5P a ES 
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8.3 Disoluční testy pevných disperzí s kyselinou salicylovou 

Byly připraveny pevné disperze tvořené polyesterem 3P nebo 5P, 30 % ethyl-salicylátu 

a 5 % kyseliny salicylové. Ethyl-salicylát by měl zajistit liberaci salicylátu v počáteční 

fázi disoluce, kyseliny salicylová inkorporovaná do polymeru ve formě 

mikronizovaného prášku prodlouţenou liberace léčiva. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 

13 a 14. Z polyesteru 3P se za 42 dnů uvolnilo 90 % léčiva, z polyesteru 5P pouze 

72 %.   

 

Tab. 13: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené 3P, 30 % ES a 5 % SA 

 

Čas [dny] A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,2 0,9989 5 9,5931 9,69 9,69 

0,8 0,562 10 10,6196 13,89 23,58 

2 0,3862 10 7,1725 9,18 32,76 

3 0,2171 10 3,8569 5,13 37,89 

4 0,4175 10 7,7863 9,06 46,95 

7 0,4859 10 9,1275 10,22 57,17 

10 0,3494 10 6,4510 7,57 64,74 

14 0,4205 10 7,8451 9,49 74,23 

17 0,1416 10 2,3765 2,66 76,89 

21 0,1464 10 2,4706 3,73 80,62 

24 0,6793 5 6,4598 7,49 88,11 

28 0,0964 5 0,7451 1,88 89,99 

42 0,4997 1 0,9398 1,15 91,14 

 

Tab. 14: Disoluce salicylátu z pevné disperze tvořené 5P, 30 % ES a 5 % SA 

 

Čas [dny] A ředění SAL [mg] SAL [%] kumulativní [%]  

0,2 0,6170 5 5,8490 7,67 7,67 

0,8 0,3621 5 3,3500 4,57 12,23 

2 0,2859 10 5,2059 6,53 18,76 

3 0,2846 10 5,1804 6,92 25,68 

4 0,2685 10 4,8647 5,84 31,52 

7 0,2706 10 4,9059 5,79 37,31 

10 0,2804 10 5,0980 6,16 43,47 

14 0,2632 10 4,7608 5,58 49,05 

17 0,1942 10 3,4078 3,67 52,72 

21 0,2779 10 5,0490 6,38 59,10 

24 0,4006 5 3,7275 3,78 62,88 

28 0,2746 5 2,4922 2,46 65,34 

42 0,9906 1 1,9631 7,11 72,45 
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Na Obr. 19 je znázorněn vliv typu polyesteru na liberaci salicylátu inkorporovaného do 

polyesteru jednak ve formě ethyl-salicylátu, jednak ve formě mikronizované kyseliny 

salicylové. Na křivkách je patrná první, rychlejší fáze liberace po dobu 4 dny. Následuje 

zpomalení a v časovém úseku 7 aţ 28 dnů se liberační profil blíţí kinetice nultého řádu. 

Uvolní se 90 % léčiva z polymeru 3P a pouze 65 % léčiva z polymeru 5P. Od 28. dne je 

liberace velmi pomalá a se uvolní jen malé mnoţství léčiva. Stejně jako u pevných 

disperzí obsahujících pouze ethyl-salicylát, i zde je průběh liberace salicylátu z 

polyesteru 3P rychlejší, a to jiţ od počátku.  

 

Obr. 19: Vliv typu polyesteru na liberaci salicylátu z pevných disperzí 

 

 

Na Obr. 20 a 21 je porovnáno uvolňování salicylátu z pevných disperzí obsahujících 

pouze ethyl-salicylát a pevných disperzí obsahující kromě ethyl-salicylátu i kyselinu 

salicylovou. V případě polyesteru 3P se liberační profily neliší (Obr. 15), v případě 

polyesteru 5P se vliv přídavku kyseliny salicylové projevil zpomalením liberace. 
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Obr. 20: Liberace salicylátu z polyesteru 3P 

 

 

Obr. 21: Liberace salicylátu z polyesteru 5P 

 

  

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

%
 s

al
ic

yl
át

u
 

čas/dny 

3P + 30 % ES

3P + 30 % ES + 5 % SA

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

%
 s

al
ic

yl
át

u
 

čas/dny 

5P + 30 % ES

5P + 30 % ES + 5 % SA



42 

 

9. ZÁVĚRY 

A. Byly formulovány pevné matrice tvořené větvenými polyestery kyseliny mléčné 

a glykolové s obsahem 10 %, 30 % nebo 50 % ethyl-salicylátu ve funkci proléčiva 

a plastifikátoru, případně byla inkorporována kyselina salicylová v koncentraci 

5 %. 

 

B. Rychlejší průběh liberace salicylátu byl pozorován u polyesteru s vyšší molární 

hmotnost, vyšším stupněm větvení a vyšší teplotu skelného přechodu.  

  

C. Při zvýšení obsahu ethyl-salicylátu na 50 % došlo ke zpomalení liberace salicylátu. 

 

D. Po inkorporaci 5 % kyseliny salicylové do polymeru plastifikovaného ethyl-

salicylátem nedošlo k předpokládanému prodlouţení liberce salicylátu. 

 

E. Pro prodlouţenou liberaci salicylátu se jeví jako nejvhodnější pevné disperze 

připravené metodou tavení, tvořené polyesterem větveným 5 % pentaerythritolu, 

které obsahují 50 % ethyl-salicylátu ve funkci proléčiva a zároveň plastifikátoru a 

5 % kyseliny salicylové. 
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