
SROVNÁVACÍ IN VITRO STUDIE PERMEACE VYBRANÝCH LÉČIV 
Z LIPOFILNÍCH ROZTOKŮ PŘES LIDSKOU KŮŽI 
 
SOUHRN 
Cílem práce bylo porovnat permeaci testosteronu (TST), kofeinu (KOF), 
flufenamové kyseliny (FK) a benzoové kyseliny(BK) z nízkoviskózního parafínu 
skrz teplem separovanou lidskou epidermis (TSE) 
Pro zjištění saturační koncentrace léčivých látech v nosiči (csat ) bylo rozpušteno 
větší množství BK, KOF, FK nebo TST  v 5 mililitrech nízkoviskòzního parafínu 
uvnitř scintilačních nádobek ( 500 rpm, 32°C, 24 h). Po sedimentaci nerozpuštěné 
části léčiva byly odebrány vzorky roztoku, naředěny v poměru 1:10 
dichlormetanem a analyzovány pomocí UV/ VIS spektroskopu (Lambda 35, 
Perkin Elmer, BK 228 nm, KOF 277 nm, FK 287 nm, TST 238 nm). 
Permeační pokusy na lidské TSE od 2 dárců (6 kusů od každého) byly provedeny 
ve Franzových difúzních celách (FDC) při 32°C. Do donorové části cely byly 
aplikovány léčivé látky rozpuštěné v parafínu (TST, FK, BK o koncentraci 
0,4mg/ml, KOF 0,1 mg/ml). Vzorky o objemu 0,4 ml byly odebírány z akceptorové 
části FDC v určitých časových intervalech a nahrazeny čerstvým pufrem 
(Soerensenův fosforečnanový pufr pH 7,4). Odebrané vzorky byly kvantifikovány 
pomocí validovaných HPLC metod.Steady state flux (J) byl zjištěn z linární části 
grafu permeovaného množství látky v závislosti na čase. Zdánlivý permeační 
koeficient (kP) se vypočítá jako podíl J a koncentrace léčivé látky v donoru  (cdon), 
nebo jako násobek difúzního koeficientu (D) a stratum corneum(SC)- donor 
rozdělovacího koeficientu(Ksc/don) dělených tlouštkou TSE (h), také byl vypočten  
maximální flux (Jmax ).  
Ksc/don sloužící ke zjistištění rozdělení léčivých látek mezi nízkoviskózní parafín a 
SC lipidy( rovnice 3) se určilo z poklesu cdon  po 24h inkubaci SC s parafínem 
obsahujícím BK, KOF, FK nebo TST při 32°C (3 různé cdon pro obě kůže). Zbylé 
množství léčivé látky v parafínu (cRest) bylo analyzováno pomocí UV spektrometru 
při vlnové délce zjištěné z UV spektra látek. 
Zjištěné výsledky pro všechny látky s kůží shrnuje tabulka 1. 

 
V práci bylo ověřeno, že vehikulum ovlivňuje permeaci modelových léčiv. 
Permeace z lipofilního nosiče byla vyšší v porovnání s  hydrofilním nosičem. TST 
měl velmi podobnou permeaci z obou vehikul, což může vést k závěru, že 
permeace TST není závislá na použitém nosiči. Obecně lze tvrdit, že hydrofilní 
látky vykazují vysokou permeaci z lipofilního nosiče a naopak  
Maximální flux (Jmax ) je primárně závislý na rozpustnosti léčiva ve vehikulu (csat ), 
která je přímo úměrná lipofilitě léčiva vyjádřené jako oktanol/ voda rozdělovací 
koeficient (Log Kokt/voda). 

 

 Tab. 1 TST KOF FK BK 

Csat ±SD 
(µg/ml) 

498 ± 55.3 134 ± 3.3 1176.65±5.2 9852.4 ± 826 

Log K okt/voda 3.47 -0.08 4.80 1.90 
KP (cm/s) 

×10-7 
2.50 ± 0.56 11.43 ± 5.2 7.11 ± 0.8 29.7 ± 9.9 

JMAX  

(µg/cm²/h) 
0.45 0.53 3.02 105.25 

K SC/don 168.3 ± 47.9 103.7 ± 39.1 52.5±23.4   61.7 ± 34.4 


