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Abstrakt 
 

Akceleranty transdermální permeace jsou látky používané k usnadnění transdermálního podání léčiv, 

metody s řadou výhod oproti klasickým cestám podání léčiv. Kůže ale funguje jako těžko prostupná 

bariéra umožňující suchozemský život, neboť chrání organismus před vlivy okolního prostředí 

či vstupem cizorodých látek a mikroorganismů. Pokud tedy chceme touto cestou podat léčivo, musíme 

použít nějakou metodu, která dočasně zvýší propustnost kůže (například akcelerant). Přestože existuje 

řada akcelerantů, je stále třeba hledat nové struktury s nižší toxicitou a méně specifickým, 

ale reverzibilním mechanismem účinku. 

Jako slibné se jeví využití přírodních sloučenin či jejich derivátů s nízkou toxicitou a dráždivostí. Ve své 

práci jsem nejprve studovala několik typů derivátů glukózy a galaktózy, které ve své struktuře obsahují 

fragmenty důležité pro urychlovací aktivitu dříve popsaných akcelerantů z různých skupin (například 

deriváty aminokyselin, mastné kyseliny a alkoholy, analogy ceramidů). Detailní studium těchto látek 

odhalilo akceleranty odvozené od glukózy a galaktózy (12Glc6N a A15) se srovnatelným či lepším 

účinkem na lidské kůži in vitro než má známý akcelerant Span 20, reverzibilním působením 

a přijatelnou toxicitou na buněčných liniích keratinocytů a fibroblastů.  

Další úsek předkládané práce navazuje na předchozí výzkum derivátů odvozených od aminokyselin, 

který vedl k účinnějším akcelerantům s reverzibilním účinkem a nízkou toxicitou (například 

dodecylester kyseliny 6-(dimethylamino)hexanové, DDAK). Nově připravené látky vznikly spojením 

kyseliny 6-(dimethylamino)hexanové a vybraných terpenů nebo cinnamylalkoholu pomocí 

biodegradabilní esterové vazby. Tento přístup vedl k získání akcelerantů účinných podobně nebo více 

než původní DDAK, s reverzibilním mechanismem a nízkou toxicitou odvozených od terpenů 

citronelolu a borneolu a od cinnamylalkoholu (B-DAK, C-DAK a Ci-DAK), které v in vitro pokusech 

s lidskou kůží zvyšovaly flux hydrokortizonu až 82krát (derivát cinnamylalkoholu Ci-DAK). Účinností 

vynikal derivát citronelolu C-DAK, který zvýšil flux hydrokortizonu a teofylinu 56krát a 47krát, což 

nasvědčuje jeho účinnosti nejen pro lipofilní léčiva (hydrokortizon), ale i pro látky s vyváženými hydro-

lipofilními vlastnostmi (teofylin). 

Kromě účinku připravených látek na flux teofylinu a hydrokortizonu, které sloužily čistě jako 

modelové látky s odlišnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, byl studován i vliv výše zmíněných 

nejúčinnějších sacharidových a terpenových akcelerantů na prostup účinného antivirotika cidofoviru. 

Ukázalo se, že oba typy akcelerantů zvyšují přednostně kumulaci cidofoviru v kůži (především 

ve svrchních vrstvách jako je  stratum corneum a epidermis) aniž by zvyšovaly flux tohoto léčiva skrz 

kůži. Zkoumané látky by tedy mohly být s výhodou využity ke zlepšení lokální léčby kožních 

onemocnění a nádorů způsobených viry citlivými na cidofovir, aniž by se projevily systémové nežádoucí 

účinky zmíněného antivirotika. Toto zjištění souhlasí s výsledky získanými v rámci práce na 

spoluautorské publikaci zabývající se  studiem účinku akcelerantu DDAK na prostup několika velmi 

účinných antivirotik ze skupiny acyklických nukleosid fosfonátů. Aplikací proléčiv těchto látek spolu 

s DDAK došlo k nárůstu jejich kumulace v kůži, aniž by byl zvýšen flux. Je ovšem třeba zmínit, že u jiných 

strukturních typů těchto antivirotik dokázal DDAK zvyšovat spíše jejich flux přes kůži. Přípravou 

proléčiva nebo podáním původní látky v kombinaci  akcelerantem je tedy možné cílit léčbu lokálně 

nebo systémově. 

Pomocí měření ztráty vody přes kůži a impedance bylo zjištěno, že účinek nově připravených 

akcelerantů na kožní bariérové vlastnosti je reverzibilní do 24 hodin po jejich odstranění. Výsledky 

infračervené spektroskopie lidského stratum corneum pak ukazují, že tento vratný mechanismus 
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pravděpodobně spočívá v interakci akcelerantů s lipidovou složkou stratum corneum, aniž by 

docházelo ke změnám složky proteinové.  

Poslední oblastí studovaných látek jsou fluorescenčně značené akceleranty, jejichž osud v kůži 

by mělo být možné přímo sledovat pomocí konfokální mikroskopie. Tyto látky byly připraveny 

spojením struktury DDAK s fluorescenční značkou NBD (7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl). Vzniklé 

estery si zachovaly akcelerační účinek (i když ne natolik silný jako výchozí DDAK). Při permeačních 

studiích však bylo možné sledovat, nehledě na vliv použitého donoru, velmi komplexní interakce mezi 

akcelerantem, modelovým léčivem (teofylin, hydrokortizon) a kůží samotnou. Vliv akcelerantu 

na prostup léčiva byl doprovázen odlišným vlivem použitých modelových léčiv na prostup akcelerantů. 

Tyto vzájemné interakce doplňovala kůže samotná poměrně rapidním rozkladem připravených látek 

již v hlubších vrstvách stratum corneum a celé epidermis vlivem kožních esteráz. Mechanismus účinku 

NBD esterů spočívá podle výsledků infračervené spektroskopie stejně jako u sacharidových 

a terpenových derivátů v interakci s lipidy kožní bariéry, což odpovídá i výsledkům konfokální 

mikroskopie epidermis po aplikaci NBD esterů, které se hromadily především v intercelulární lipidové 

oblasti. 

Kombinací struktur sacharidů či terpenů s fragmenty dříve popsaných akcelerantů se tedy podařilo 

získat nové účinné deriváty odvozené od přírodních látek. Tyto akceleranty interagují s lipidovou 

složkou kožní bariéry a navzdory nízké toxicitě a reverzibilitě jejich účinku si zachovávají značnou 

akcelerační aktivitu vůči látkám s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Díky fluorescenčně 

značeným akcelerantům bylo možné sledovat komplexní vzájemné působení mezi akcelerantem 

a použitým modelovým léčivem doplněné o vliv kůže samotné. NBD značka vnesená do molekuly 

umožnila přímé sledování akcelerantů v kůži a popsání dosud neznámých interakcí během 

permeačního procesu. 

V rámci práce tedy byly získány účinné akceleranty s řadou výhodných vlastností, což ukazuje 

na jednoznačnou výhodu využití přírodních struktur při hledání dalších účinných derivátů. Byla také 

ověřena vhodnost využitých metod (ztráta vody přes kůži, impedance) pro zkoumání reverzibility 

akcelerantů a rozšířena metodika hodnocení toxicity akcelerantů za využití laserové konfokální 

mikroskopie. Navíc se podařilo vyvinout základní metodiku pro sledování chování a osudu 

fluorescenčně značených akcelerantů přímo v epidermis, kterou jistě bude hodnotné dále rozvíjet. 
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Abstract 
 

Penetration enhancers are compounds that facilitate transdermal drug delivery, which is 

an advantageous pathway of drug administration (compared to conventional methods). However, skin 

acts as formidable barrier enabling terrestrial life by protecting the inner body from the environmental 

conditions, microbes and substances. Thus, for drug administration via this pathway, some approach 

to temporary increase the skin permeability (e.g. permeation enhancer) should be employed. Despite 

the existence of many enhancer classes, there is still a need for new compounds enhancing broader 

spectrum of drugs, with reversible mode of action and better safety profile.  

One of the promising approaches is to explore natural compounds with low toxicity and irritation 

potential. In this thesis, I first studied various glucose and galactose derivatives bearing structural 

fragments that were responsible for enhancing activity of previously studied enhancers (e.g. amino 

acid derivatives, fatty acids and alcohols, modified ceramides). A detailed examination of these sugar-

based compounds revealed potent glucoside and galactoside enhancers (12Glc6N and A15) 

comparable to or better than Span 20 with reversible mode of action and acceptable toxicity 

on keratinocyte and fibroblast cell lines. 

Another part of my work builds on the previous research of amino acid derivatives, which revealed 

potent enhancers with reversible mode of action and acceptable toxicity, 

such as 6-(dimethylamino)hexanoic acid dodecyl ester, DDAK. We prepared new potential enhancers 

by combining 6-(dimethylamino)hexanoic acid with selected terpenes or cinnamyl alcohol 

via biodegradable ester bond. This modification resulted in potent (comparable or better than DDAK), 

reversible and low-toxic enhancers derived from borneol, citronellol and cinnamyl alcohol (B-DAK, 

C-DAK and Ci-DAK, respectively), which increased the flux of hydrocortisone through human skin 

up to 82 times (cinnamyl derivative Ci-DAK). Noteworthy, C-DAK, derived from citronellol, increased 

the flux values of hydrocortisone and theophylline 56 and 47 times, respectively, which suggest its 

enhancing activity for both drugs with balanced (theophylline) or more lipophilic (hydrocortisone) 

properties. 

Beside the influence of the prepared enhancers on permeation of theophylline and hydrocortisone, 

which served simply as model structures with different physical chemical properties, the effect of most 

promising derivatives on permeation of cidofovir, a potent antiviral with potential clinical use, was 

investigated. Both sugar and terpene-based enhancers selectively increase cidofovir concentration 

in the skin (mostly in the superficial layers such as stratum corneum and epidermis) with no effect 

on the permeation of cidofovir through skin. It means that prepared enhancers could 

be advantageously used for improvement in local treatment of diseases caused by viruses 

and carcinomas sensitive to cidofovir, without significant adverse systemic effects of this drug. Similar 

results were observed in another part of our research for DDAK. Co-application of DDAK with prodrugs 

of acyclic nucleoside phosphonates highly active against many viruses lead to increased drug retention 

in the skin with no detectable permeation into the acceptor medium. On the other hand, DDAK was 

able to increase the delivery of different acyclic nucleoside phosphonates through skin. Therefore, 

by the application of prodrug or parent drug together with the enhancer, it is possible to target 

the local or systemic antiviral treatment. 

The influence of all prepared enhancers on the skin barrier properties were reversible within 24 h 

after the enhancer removal as measured by transepidermal water loss and electrical impedance. 

Infrared studies using human stratum corneum suggested the interaction of enhancers with barrier 

lipids with no changes in the stratum corneum proteins. 
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The last topic of my thesis deals with fluorescent enhancers, which enable direct observation of their 

behaviour in skin via confocal laser scanning microscopy. These compounds were prepared 

by a combination of DDAK molecule with fluorescent NBD label (7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl). 

The resulting NBD esters retained permeation-enhancing activity, although lower than that of DDAK. 

Permeability studies revealed interesting complex interaction between model drug (theophylline, 

hydrocortisone), enhancer, donor solvent and skin. The enhancer influence on the drug flux 

was accompanied by various effects of the model drugs on the enhancer penetration. These complex 

interactions included the skin itself, with rather rapid decomposition of the NBD enhancers by skin 

esterases. Similarly to saccharide and terpene derivatives, NBD-esters interacted with barrier lipids. 

Such observation is in good agreement with the fluorescent microscopy results (human epidermis 

treated by NBD-esters) which confirmed accumulation of NBD enhancers mainly in the intercellular 

lipid lamellae with negligible entrance into the corneocytes. 

Therefore, potent enhancers based on natural compounds were obtained by combination 

of saccharides or terpenes with structural fragments of previously described enhancers. These low 

toxic enhancers reversibly interact with lipid part of skin barrier yet maintaining potent enhancing 

activity toward drugs with different physical chemical properties. The investigation of fluorescently 

labelled enhancers furthermore revealed more complex interaction between model drugs used, 

enhancer and the skin. Fluorescent label enabled direct observation of enhancers applied onto skin 

and description of new interactions occurring during the permeation proces. 

The advantageous properties of the enhancers reported in this thesis emphasize the usefulness 

of natural compounds in further search for new enhancers. We also confirmed the suitability 

of transepidermal water loss and impedance measurement in distinguishing between reversible 

and irreversible effect of enhancers and broadened our methods by using the cellular toxicity studies 

and confocal laser microscopy. Furthermore, the fluorescent enhancers that enable direct observation 

of enhancer behaviour in skin via confocal laser microscopy certainly deserve further studies.  
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1 Cíl práce 
 

Obecným cílem předkládané práce bylo nalezení nových látek usnadňujících (trans)dermální podání 

léčiv (akcelerantů transdermální permeace) s výhodnou kombinací účinnosti a bezpečnosti a rozšíření 

našich poznatků o mechanismu účinku akcelerantů.  

Konkrétně se práce zabývá studiem aktivity, mechanismu účinku na kožní bariéru a bezpečnosti u tří 

strukturně odlišných skupin akcelerantů. Jde o deriváty odvozené od sacharidů, terpenové estery 

a fluorescenčně značené látky. Struktury nejúčinnějších připravených akcelerantů ukazuje Obr. 1. 

Obr. 1. Struktury nejúčinnějších akcelerantů odvozených od sacharidů (12Glc6N, A15), terpenů 

(B-DAK, C-DAK) a cinnamylalkoholu (Ci-DAK) a fluorescenčně značený akcelerant (NBD-C8).  

Prvním dílčím cílem byla syntéza derivátů terpenů a cinnamylalkoholu (deriváty sacharidů připravili 

kolegové z VŠCHT, fluorescenční akceleranty připravil O. Kučera v rámci své diplomové práce1). 

Aktivita těchto látek byla studována pomocí in vitro permeačních pokusů za využití lidské kůže. Tyto 

studie byly provedeny s modelovými léčivy s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Byl sledován 

nejen vliv připravených látek na prostup modelových léčiv skrz kůži, ale také na jejich hromadění v kůži 

a jejích jednotlivých vrstvách. Na základě účinnosti látek v těchto pokusech byly dále hodnoceny 

vybrané účinné akceleranty. 

Mechanismus účinku byl studován pomocí infračervené spektroskopie, cílem bylo zjistit, se kterými 

složkami kožní bariéry připravené látky interagují. V rámci studia mechanismu účinku byly také 

připraveny značené akceleranty umožňující pomocí konfokální mikroskopie přímo sledovat jejich 

chování v kůži. 

V rámci in vitro pokusů na lidské kůži byla také sledována reverzibilita tohoto účinku, která již souvisí 

s bezpečností hodnocených látek. Další ze složek určujících bezpečnostní profil připravených 

akcelerantů je také jejich toxicita. Pro stanovení tohoto parametru byly provedeny studie toxicity 

na buněčných liniích keratinocytů a fibroblastů. 

Vybrané akceleranty s výhodnými vlastnostmi byly dále studovány pomocí klinicky relevantního 

léčiva – antivirotika ze skupiny acyklických nukleosidfosfonátů cidofoviru. Studovali jsme také 

kombinaci akcelerantu a lysolipidových proléčiv na (trans)dermální podání řady acyklických nukleosid 

fosfonátů.  
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 2 Teoretický úvod 
 

 2.1 (Trans)Dermální podání léčiv 
 

Transdermální cesta umožňuje podání léčiv přes kůži přímo do systémové cirkulace, z čehož oproti 

klasickým metodám plyne řada výhod:2-5 

- předchází rozkladu léčiva způsobenému vlastnostmi prostředí gastrointestinálního traktu, navíc 

eliminuje přímé poškození tohoto traktu léčivem  

- léčivo je do organismu dodáváno kontinuálně, nedochází ke kolísání lékových hladin v čase jako 

u podání perorálního či injekčního  

- obchází jaterní „first pass effect“, zvýší se tak koncentrace léčiva přímo v oběhu a předejde 

se možnému poškození jater 6, 7 

- pouhé odstranění transdermálního systému (náplasti) poskytuje možnost snadného přerušení 

přísunu léčiva do organismu  

- zvýšení kompliance oproti jiným metodám, není nutno pamatovat na časté podání léčiva, 

neinvazivní alternativa injekčního podání, využití i u pacientů neschopných přijímat potravu8 

- umožňuje i lokální zacílení terapie (dermální podání), tedy zvýšení koncentrace léčiva v kůži bez 

jeho absorpce do těla, čímž se předchází systémovým nežádoucím účinkům 

Transdermální cestu tedy lze s výhodou využít například u léčiv s nežádoucím vlivem na trávicí trakt 

či vysokým „first pass efektem“ (značný podíl některých léčiv je metabolizován již při prvním průchodu 

játry a ztrácí tak svou účinnost dříve, než se dostanou do místa působení). Většina léčiv sama o sobě 

nedokáže kožní bariérou v dostatečném množství prostoupit, i mezi transdermálně podávanými léčivy 

jsou v tomto ohledu značné rozdíly. Příkladem dvou extrémů je samostatně velmi dobře prostupující 

nikotin na jedné straně a látky s očekávanou nízkou schopností průchodu kůží, jako buprenorfin, 

či progesteron na straně druhé. Obecně je možnost využití transdermálního podání omezena na vysoce 

účinná, mírně lipofilní léčiva s nízkou molekulovou hmotností a přijatelnou rozpustností ve vodě (denní 

systémová dávka ≤ 20mg, logP 1-3,5, molární hmotnost 300-500 g/mol, rozpustnost ve vodě ˃ 100 

µg/ml). Podávaná látka by neměla být imunogenní ani dráždivá.2, 9-11 Využití transdermální terapie je 

poměrně širokospektré. Má své zástupce například v léčbě hypertenze (klonidin), anginy pectoris 

(nitroglycerin), Parkinsonovy (rotigotin, selegilin) a Alzheimerovy choroby (rivastigmin). Dále k mírnění 

nevolnosti (skopolamin, granisetron), substituci nikotinu při odvykání kouření či hormonální 

substituční terapii u žen (estradiol) i mužů (testosteron). Důležitými oblastmi je systémové i lokální 

mírnění bolesti (fentanyl, buprenorfin, lidokain) a v neposlední řadě transdermální podání 

kontraceptiv (ethinyl-estradiol). 3, 7, 9  

Další možností terapie spjaté s kůží je dermální podání, kdy není cílem transport léčiva skrz kožní 

bariéru do organismu, ale pouze zvýšení jeho koncentrace ve svrchních vrstvách kůže.12 Jelikož 

se v tomto případě léčivo nedostává do systémové cirkulace, dermální podání předchází projevu 

nežádoucích systémových účinků dané látky. Proto je tento způsob volbou v lokální terapii využívající 

léčiva s nežádoucími systémovými účinky, či vysokou toxicitou. Zvýšení dermální koncentrace léčiv 

je využíváno například v léčbě ekzémů (kortikosteroidy), virových, bakteriálních a houbových 

onemocnění kůže (aciklovir, penciklovir, bacitracin, neomycin, polymyxin, klotrimazol, ketokonazol), 

psoriázy (psoraleny, takalcitol) a kožních nádorových lézí (5-fluorouracil).11, 13 
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2.2 Kůže 
 

Kůže je největším orgánem lidského těla, zaujímajícím přes 10 % celkové váhy a pokrývajícím plochu 

okolo 1,7-2,0 m2. Tvoří jen těžko prostupnou bariéru oddělující tělo od okolního prostředí, čímž 

organismům umožňuje suchozemský život. Jednak zabraňuje nadměrným ztrátám vody z organismu, 

ale také chrání tělo před vstupem většiny látek a mikroorganismů z okolního prostředí. Navíc se podílí 

na termoregulaci těla, vnímání chladu, tepla, bolesti a dalších vlivů vnějšího světa či imunitních 

dějích.11, 14 

Tento obdivuhodně fungující systém je směrem od nejhlubších vrstev rozdělován na hypodermis 

přecházející v dermis pokrytou epidermis, jejíž nejsvrchnější a nejtenčí vrstva rohových buněk, zvaná 

stratum corneum, funguje jako rozhodující brána pro vstup látek kožní cestou (Obr. 2). 

Obr. 2. Stavba kůže (převzato a upraveno z kapitoly publikace Roberts et al15). 

Hypodermis, jinak nazývaná také jako podkožní tuková vrstva, zajišťuje mechanickou obranu těla, 

zásobu energie a jsou v ní uloženy cévy zásobující svrchnější kožní vrstvy. Běžně má tloušťku okolo 

několika milimetrů, záleží ale na části těla, v oblasti víček tato vrstva například úplně chybí. 

Dermis (corium), sestávající především z kolagenových vláken (oporná síť) uložených 

v mukopolysacharidovém gelu (elastická složka), obvykle dosahuje tloušťky 3-5 mm a tvoří hlavní 

složku kůže co do hmoty. Díky  bohatému prokrvení je klíčovou oblastí tělesné termoregulace, jsou v ní 

také založeny kožní adnexy jako vlasové folikuly, mazové žlázy a žlázy potní. Co se týče transdermálního 

podání látek, u dermis záleží na povaze podávaných látek. Pro látky polárního charakteru není tato 

vrstva překážkou, ale látky hydrofobní povahy skrz ni prostupují jen s obtížemi.11 

2.2.1 Stratum corneum 

Pro oblast předkládané práce je důležitá především epidermis, potažmo její nejsvrchnější část - 

stratum corneum. Epidermis může nabývat tloušťky 0,06-0,8 mm v závislosti na části těla a je tvořena 

pěti odlišnými vrstvami. Nové keratinocyty se neustále tvoří dělením v nejhlubší vrstvě epidermis-

stratum basale. Odtud postupně putují směrem ke kožnímu povrchu až do svrchní rohové vrstvy 

(stratum corneum). Cestou k této vrstvě dochází  uvnitř keratinocytů k řadě změn, aby se na závěr 

existence jako bezjaderné zploštělé buňky v terminálním stadiu diferenciace (korneocyty) tvořené 

převážně keratinem spolupodílely na tvorbě a funkci jedinečné bariéry chránící organismus před 

vnějším prostředím (Obr. 3). 
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Veškeré procesy sofistikovaných změn probíhajících během putování keratinocytů směrem k svrchní 

rohové vrstvě jsou naprogramovány již při dělení těchto buněk v hlubších „živých“ vrstvách epidermis. 

Na stratum basale, ve kterém jsou keratinocyty ještě živými dělícími se a metabolicky aktivními 

buňkami, navazuje stratum spinosum, ve kterém se již mění keratinová složka a tvar těchto buněk 

a dochází k jejich propojení desmosomy. 

Obr. 3. Vrstvy kůže a stratum corneum (převzato a upraveno z publikace Walters et al16). 

Dále se keratinocyty dostávají do stratum granulosum, v němž dochází ke zploštění těchto buněk, 

agregaci intracelulárního keratinu, a tvorbě a „vylití“ takzvaných „lamelárních granul“, (obsahují složky 

budoucí mezibuněčné lipidové matrix) do mezibuněčného prostoru. Na povrchu keratinocytů vzniká 

vrstva kovalentně vázaných lipidů, tvořících „templát“ pro uspořádání dalších mezibuněčných 

lipidových lamel, které jsou kromě keratinocytů další nedílnou složkou kožní bariéry. V této vrstvě také 

začíná docházet k degradaci jader a organel živých keratinocytů. 

Ve stratum lucidum se keratinocyty dále zplošťují, je dokončena degradace veškerých vnitřních 

organel včetně jádra a v intracelulárním prostoru těchto buněk zůstávají pouze keratinová vlákna 

uložená v amorfní hmotě. 

Jak již bylo zmíněno, klíčovou roli v bariérové funkci kůže zajišťuje nejsvrchnější vrstva kůže, stratum 

corneum (SC). 75-80 % jeho váhy zaujímají ploché bezjaderné keratinocyty (zvané korneocyty, 

proteinová složka SC), uložených ve složce lipidové (lipidová matrix, 5-15 % váhy SC). Mezibuněčná 

matrix je tvořena především ceramidy, mastnými kyselinami a cholesterolem zastoupenými 

v ekvimolárním množství a doplněnými malým množstvím cholesterol-sulfátu. Tyto lipidy se organizují 

do mnohavrstevných membránových útvarů, které velmi těsně vyplňují prostor mezi korneocyty. 

Ve stratum corneum compactum jsou korneocyty ještě propojeny korneodesmosomy, směrem 

k povrchu, ve stratum corneum disjunctum, tyto spoje postupně ztrácí na pevnosti. V konečné fázi 

proběhne rozvolnění mezibuněčných spojů vedoucí ke spontánnímu odlupování jednotlivých 

korneocytů z povrchu kůže.4, 17-21 

Uspořádání stratum corneum popisuje několik teoretických modelů. První a nejstarší z nich obecně 

přirovnává strukturu rohové vrstvy ke zdi („brick and mortar“ model), kdy korneocyty zastupují roli 

cihel uložených ve spojité lipidové matrix (malta).22-24 Další modely se pak blíže zabývají uspořádáním 

lipidové matrix a potvrzují uspořádání „brick and mortar“. První z nich, „domain mosaic“ model, vidí 

lipidovou matrix jako nehomogenní. Lipidy se dle tohoto modelu v rámci mezibuněčné matrix 

organizují do méně propustných domén s těsným uspořádáním řetězců, obklopených oblastmi lipidů 

s větší mobilitou řetězců a tím pádem i větší propustností.25-27 Druhý model, zvaný „single gel phase“, 
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popisuje lipidovou matrix jako homogenně uspořádanou, bez tvorby domén s odlišnou mobilitou 

hydrofobních řetězců.28  

2.2.2 Cesty prostupu látek kůží 

Prostup látek kožní bariérou je sice velmi komplikovaný, avšak ne nemožný. Hlavní překážku 

představuje vrstva stratum corneum. Možnosti prostupu skrz tuto obdivuhodně fungující strukturu lze 

rozdělit do tří základních způsobů. 

První možností je „zkratka“ kožními adnexami, využívající k překonání SC potní žlázy, vlasové folikuly 

a k nim náležící mazové žlázy. Jelikož tyto zabírají pouze asi 0,1 % plochy kůže využitelné k prostupu, 

hraje „shunt route“ pouze minoritní roli, nicméně je využitelná pro transport objemných polárních 

látek, vezikulárních struktur, či cílené léčbě kožních adnex.29-31  

Další variantou je prostup transcelulární, tedy skrz korneocyty. Vzhledem k hydrofilní povaze 

keratinu je tato cesta přisuzována především polárnějším látkám s nízkou lipofilitou. Nicméně je nutno 

pamatovat, že veškerý prostor mezi korneocyty je vyplněn hydrofobní lipidovou matrix a permeant 

tedy musí při prostupu mezi jednotlivými vrstvami korneocytů složitě difundovat skrz vrstvu lipidovou. 

Vezmeme-li v úvahu, že SC je tvořeno 15-20 vrstvami korneocytů, a jednotlivé keratinocyty jsou 

odděleny 10-20 vrstvami lipidových lamel, má v tomto případě permeant cestu vskutku nelehkou 

(Obr. 4).11, 32-34 

Obr. 4. Cesty prostupu látek přes stratum corneum (převzato a upraveno z Barry et al29). 

Látky využívající třetí, intercelulární cestu, prostupují čistě lipidovou složkou SC (Obr. 4). Vzhledem 

ke spletitosti mezibuněčných prostor se trasa permeantu skrz přibližně 15 µm tlusté SC prodlužuje 

na 300-900 µm pouť procházející spojitou lipidovou matrix. Přesto zůstává tento způsob překonání 

kožní bariéry nejčastějším.35-37 

Hydrofobní látky o nižší molekulové hmotnosti využívají fluktuací v hustotě lipidové matrix 

a „přeskakují“ mezi nahodile a krátkodobě vznikajícími „kapsami“ uvnitř jinak těsně uspořádaných 

řetězců bariérových lipidů. Hydrofobní látky s vyšší molekulovou hmotností využívají spíše laterální 

difúzi podél dvouvrstevných lipidových lamel mezibuněčné matrix s minimálním přesunem skrz tyto 

dvojvrstvy. Nedokáží „přeskakovat“ jako molekuly menší, proto skrz dvojvrstvy díky své lipofilitě spíše 
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difundují. Navzdory vysoce lipofilní povaze mezibuněčné matrix není tato cesta vymezena jen pro 

prostup hydrofobních látek.34, 38 

Látky, které by přes SC procházely transcelulární cestou, totiž také musí překonat i lipidovou oblast 

vyplňující prostor mezi jednotlivými korneocyty. K překonání této matrix využívají „pórů“, čili defektů 

v jinak neprostupném uspořádání bariérových lipidů. Póry nejsou totéž jako výše popsané „kapsy“ 

využívané hydrofobními látkami s nízkou molekulovou hmotností. Jde o místa s rozvolněnou 

strukturou, nebo místa, kde došlo k separaci skupiny bariérových lipidů a tvorbě průchozích domén, 

které jsou následně využity prostupující látkou k pohybu a prostupu lipidovou matrix. Takovéto „póry“ 

mohou být tvořeny i uměle a pravděpodobně jsou principem urychlení transdermální permeace 

pomocí ultrazvuku či iontoforézy.34, 39 

Prostup skrz SC do značné míry závisí na rozdělovacím koeficientu látek. Prostor k pohybu 

prostupujících látek může poskytnout jak hydrofilní, tak lipofilní oblast mezibuněčných lamel, tudíž 

existuje i možnost prostupu hydrofilnějších molekul intercelulární cestou, a to v místech polárních hlav 

lipidových lamel. 38, 40  
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2.3 Metody usnadnění transdermálního podání léčiv 
 

V současnosti existuje řada způsobů, jak kožní bariéru překonat a dopravit léčivo do organismu. 

V podstatě tvoří dvě větší podskupiny-urychlení transdermální permeace fyzikálním působením, nebo 

použitím chemických akcelerantů. 11, 41-44 

K fyzikálním metodám se řadí přístupy, které kožní bariéru mechanicky naruší či přímo obejdou. Patří 

sem využití rozličných vezikulárních systémů (liposomy, transferosomy, ethosomy) a lipidových 

nanočástic. Dále je zastoupena skupina elektro-asistovaných metod, využívajících ultrazvuk (narušení 

těsného uspořádání bariérových lipidů), iontoforézu (permeant do kůže vytlačen z elektrody 

na základě elektrických repulzních sil) či elektroporaci (krátkými elektrickými pulzy vytváří vodní póry 

v dvojvrstvách lipidové matrix). Existují i práce zabývající se prostupem diamagnetických látek skrz 

kožní bariéru pomocí magnetoforézy.11, 41, 44, 45 

Způsobem jak kožní bariéru obejít je cílené folikulární podání látek využívající prostupu skrz potní 

a mazové žlázy, které končí až v dermis a jsou prostupnější než rohová vrstva. Nicméně vzhledem 

k nízkému plošnému zastoupení kožních adnex na povrchu kůže má tento přístup zatím spíše minoritní 

význam.41, 45 

V poslední době nabírá na intenzitě výzkum využití takzvaných mikrojehel. Tyto jsou napuštěny 

podávanou látkou, nebo spojeny s jejím rezervoárem a pod kůží se rozkládají. Vzhledem ke svým 

rozměrům (šířka 10-50 µm, délka 10-200 µm) pouze překonají kožní bariéru, ale nedosahují 

k zakončením nociceptorů, čímž zajišťují bezbolestnou aplikaci. Přestože popsané fyzikální metody 

fungují samy o sobě, často jsou za účelem zvýšení efektivity kombinované s dále zmíněnou skupinou 

chemických akcelerantů 44-46  

Druhou možností zvýšení prostupu látek skrz kůži je využití chemických akcelerantů transdermální 

permeace, čili látek snižujících bariérovou funkci kůže. Akceleranty různými mechanismy redukují 

bariérovou funkci kůže a umožňují tak prostup látek do těla. Vzhledem k tomu, že jsou předmětem 

předkládané práce, bude akcelerantům věnována pozornost v následující samostatné kapitole. 

2.4 Akceleranty transdermální permeace 
 

Akceleranty transdermální permeace jsou látky zvyšující propustnost kožní bariéry. Mohou 

usnadňovat prostup látek skrz kůži do organismu (transdermální podání, permeace látek), nebo pouze 

do hlubších vrstev kůže, bez systémové absorpce (dermální podání látek, penetrace do kůže). Na tyto 

látky je kladena řada požadavků. Ideální akcelerant by měl být netoxický, nedráždivý, nealergenní 

a neměl by sám o sobě mít farmakologický účinek na receptory v kůži či těle. Nástup účinku 

akcelerantu musí být rychlý předvídatelný a reverzibilní. Po odstranění akcelerantu by měl jeho účinek 

co nejrychleji odeznít, aby nebyla dlouhodobě narušena fyziologická funkce kožní bariéry 

a nedocházelo k nadměrným ztrátám vody z těla či prostupu nežádoucích látek do těla. Akcelerant by 

měl být snadno zapracovatelný do přípravků pro kožní podání, bez barvy, chutě či 

zápachu; kompatibilní s léčivy, jejichž prostup přes kožní bariéru má urychlovat, ideálně by v něm 

léčivo mělo být rozpustné. Po aplikaci má na kůži působit příjemně a vypadat esteticky přijatelně.47, 48 
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2.4.1 Mechanismus účinku 

Akceleranty mohou jednak ovlivnit termodynamické vlastností léčiva (vyšší rozpustnost 

či rozdělovací koeficient vehikulum/kůže), nebo přímo působit na strukturu kožní bariéry (Obr. 5).49 

Pokud je například rozpouštědlem dané látky, dojde k jeho rychlému prostupu do kůže a zahuštění 

donorového vzorku, vedoucímu ke zvýšení termodynamické aktivity aplikovaného léčiva, které pak 

snáze prostupuje do kůže. Akcelerant rychle přestupující do kůže s sebou navíc může „strhávat“ 

i molekuly permeantu a opět zvyšovat jeho koncentraci v kůži. Možnost ovlivnění léčiva a kožní bariéry 

se samozřejmě nevylučují a existují i akceleranty zároveň zvyšující propustnost kůže a rozpustnost 

permeantu v donorovém vehikulu, což je výhodná kombinace.50 

Další možností je zlepšení rozdělovacího koeficientu donorové vehikulum/kůže, kdy se kosolvent 

použitý ke zvýšení rozpustnosti permeantu v donorovém médiu dostává do kůže a zvyšuje jeho 

rozpustnost (a koncentraci) i zde (například používaný ethanol nebo propylenglykol).41 

Obr. 5. Možnosti mechanizmu účinku akcelerantů (převzato a upraveno z Lopes et al51). 

Ve stratum corneum mohou akceleranty interagovat s lipidovou nebo proteinovou složkou (Obr. 5). 

Lipidová složka SC je tvořena molekulami s velmi těsnou organizací do dvouvrstvých lamel. 

Akceleranty mohou ovlivňovat buď oblast polárních hlav těchto lamel, kde narušují slabé interakce 

založené na vodíkových můstcích a iontových silách, nebo různým způsobem interagovat se složkou 

lipidovou (Obr. 5). 

V oblasti polárních hlav účinkují zejména malé polární molekuly akcelerantů, které narušením 

uspořádání polárních hlav zvyšují propustnost především pro polární látky. Nicméně změny v této 

oblasti vedou k tvorbě nepravidelností také v oblasti hydrofobních řetězců daných molekul, čímž roste 

propustnost i pro lipofilní látky (Obr. 6).29, 41, 44, 52 

Vzhledem ke své amfifilní struktuře je řada akcelerantů spíše schopna se začlenit mezi molekuly 

bariérových lipidů, tedy interagovat nejen v oblasti polárních hlav, ale i přímo v oblasti hydrofobních 

řetězců (Obr. 6), měnit jejich fluiditu a uspořádání nebo dokonce tvořit samostatné propustnější 

domény a zvyšovat prostupnost pro lipofilní látky. Narušení uspořádání hydrofobních řetězců vede i ke 

změnám v oblasti polárních hlav a zvyšuje se též propustnost pro hydrofilní látky. Poměrně zajímavým 

příkladem akcelerantů takto ovlivňujících uspořádanost bariérových lipidů a týkajících se předkládané 

práce jsou deriváty aminokyselin zvyšující fluidizaci či monoterpeny, které v různé míře (účinek se liší 

v závislosti na terpenu a koncentraci) snižují uspořádanost v oblasti hydrofobních řetězců i polárních 

hlav a jsou schopné tvořit v rámci bariérových lipidů i samostatné propustnější domény. Podobně 

funguje například i kyselina olejová nebo výše zmíněný Azone. Poněkud odlišným mechanismem 
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zvýšení propustnosti kožní bariéry je extrakce lipidů z intercelulární matrix, kterou způsobují některá 

rozpouštědla (ethanol, dimethylsulfoxid-DMSO). 29, 41, 49, 52-56 

Obr. 6. Interakce akcelerantů s lipidovou složkou stratum corneum (převzato a upraveno z Trommer 

et al44). 

Poslední cílovou strukturou je proteinová složka stratum corneum. Interakcí a vazbou s proteiny 

mohou akceleranty způsobit konformační změny keratinu (až s tvorbou dutinek) a narušit 

uspořádanost keratinu v korneocytech. Značně se tak zvýší prostupnost touto cestou, což je výhodné 

zejména pro látky hydrofilnější povahy. Vzhledem k nutnosti překonat i mezibuněčnou oblast 

vyplněnou matrix hraje zásadnější roli v urychlení prostupu stále fluidizace lipidových lamel.49 

Je důležité si uvědomit, že mechanismus účinku akcelerantů není založen pouze na jednom způsobu, 

ale často kombinuje několik výše nastíněných možností. Navíc nesmíme zapomínat, že akceleranty 

většinou urychlují prostup pouze specifického typu látek, což je jedním z důvodů neustálého hledání 

co nejuniverzálnějšího akcelerantu.42, 48, 57 

2.4.2 Skupiny akcelerantů transdermální permeace 

Jako akceleranty mohou fungovat látky s rozmanitou strukturou a původem například od čistě 

přírodních terpenů po syntetické sloučeniny jako je dimethylsulfoxid. Jednou z nejjednodušších látek 

ovlivňujících propustnost kůže je například voda. Ta je ve stratum corneum v malém množství 

fyziologicky přítomna. Při nadměrném nárůstu její koncentrace v rohové vrstvě (vyšší hydratace 

způsobená například překrytím kůže neprodyšným materiálem) ale voda jako malá polární molekula 

interaguje s oblastí polárních hlav bariérových lipidů a zvyšuje prostup hydrofilních látek. Pokud její 

koncentrace naroste ještě více, může způsobovat i „bobtnání“ korneocytů, což vede k dalšímu 

narušení uspořádanosti lipidů kožní bariéry a  zvýšení její propustnosti.33, 52  

V oblasti polárních hlav interaguje také ethanol, který ve vyšších koncentracích lipidy mezibuněčné 

matrix navíc extrahuje (Obr. 5).58, 59  Propustnost kůže zvyšují i další alkoholy s krátkým řetězcem, jako 

například isopropylalkohol či propylenglykol, užívaný pro svůj synergický účinek nejen samostatně, ale 

i v kombinaci s jinými akceleranty.60, 61 Vyšší alkoholy interagují spíše s lipidovou složkou stratum 

corneum, jako optimální délka řetězce se jeví 10-12 uhlíků (například dodekanol, Obr. 7). Účinek roste 

se zavedením jedné až dvou dvojných vazeb.44, 62  
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Obr. 7. Příklady struktur akcelerantů ze skupiny vyšších alkoholů a kyselin. 

Mastné kyseliny tvoří skupinu látek z hlediska akceleračního účinku poměrně obsáhle 

prozkoumaných. Jejich výhodou je ve srovnání s níže zmíněnými sulfoxidy či pyrrolidony poměrně nízká 

dráždivost. Pokud jde o délku řetězce nasycených mastných kyselin, jeví se jako optimum 

dvanáctiuhlíkatý řetězec (dvanáctiuhlíkatá kyselina laurová (Obr. 7) dosahuje ve srovnání s ostatními 

maximálního účinku), s rostoucím počtem uhlíků v řetězci účinnost klesá.63 

Vliv na prostupnost kožní bariéry může být dále zvýšen zavedením dvojné vazby (cis izomery pak 

vykazují vyšší aktivitu než trans). Účinnost nenasycených mastných kyselin roste s počtem uhlíků, 

takřka optimem je osmnáctiuhlíkatá kyselina olejová. Při studiu jejích obměn bylo zjištěno, že 

s rostoucím počtem dvojných vazeb účinek klesá. Mechanismus zvýšení permeability kůže u olejové 

kyseliny spočívá v tvorbě separovaných domén usnadňujících prostup především látek hydrofilnější 

povahy.64, 65 

V souvislosti s mastnými kyselinami se nabízí zmínit skupinu surfaktantů, kam mimo jiné patří 

deriváty vyšších mastných kyselin, například dodecylsíran sodný (Obr. 7). Tato látka ovšem ne zcela 

reverzibilně interaguje s lipidy stratum corneum, navíc působí na kůži dráždivě, což z něj nedělá 

nejlepšího kandidáta na běžně užívaný akcelerant. Na obranu skupiny surfaktantů je ale třeba zmínit i 

prakticky nedráždivé látky ze skupiny alkylpolyglukosidů.66, 67 

Sulfoxidy-především DMSO-fungují jako poměrně širokospektré akceleranty, interagující s proteiny 

a polární i hydrofobní oblastí lipidových lamel matrix. Avšak jsou ukázkou toho, že silný účinek 

akcelerantů je většinou spojen s řadou nežádoucích vlastností. Samotný DMSO je látka dráždivá, 

způsobuje nevratnou denaturaci proteinů keratinocytů a jeho účinek na kožní bariéru není příliš 

reverzibilní. Proto se od jeho užívání upouští. Podobným případem je dimethylformamid způsobující 

nevratné poškození  stratum corneum. Přípravou analogů s příznivějšími vlastnostmi 

(decylmethylsulfoxid) klesá účinnost.68 

Pyrrolidony (např. N-methyl-2-pyrrolidon, Obr. 8) urychlují permeaci především hydrofilních látek 

a to zvýšením jejich rozpustnosti v kůži, kde pak permeant vytváří rezervoár. Jejich užití je ovšem stejně 

jako u sulfoxidů problematické z důvodu vysoké dráždivosti a toxických reakcí po jejich kontaktu 

s kůží.69 

Pyrrolidonům se strukturou podobá látka Azone (Obr 8), obsahující ve své struktuře kaprolaktamový 

cyklus. Urychluje prostup hydrofilních i lipofilních látek a vykazuje velmi nízkou toxicitu. Vzhledem 

k amfifilní povaze molekuly se začleňuje do lipidových lamel a narušuje jejich těsné uspořádání.53, 70 
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Ve vyšších koncentracích pak tvoří separované domény. Příklad Azonu tedy ukazuje, že úpravou 

struktury lze eliminovat toxické účinky výchozích akcelerantů (v tomto případě pyrrolidonů).70 

Obr. 8. Příklady struktur vybraných skupin akcelerantů. 

Mechanismem působení se Azonu podobají deriváty aminokyselin, především prolinu (například 

dodecylester (S)-N-acetylprolinu L-Pro2, Obr. 8). Jsou to, stejně jako Azone, účinné nedráždivé 

akceleranty amfifilní povahy a kromě reverzibilního efektu na kožní bariérové vlastnosti vykazují i nižší 

buněčnou toxicitu než Azone.55, 71 

Přes prolinové deriváty se tedy oklikou vracíme zpět k látkám přírodní povahy. Deriváty odvozené 

od aminokyselin obsahují polární aminokyselinovou hlavu spojenou biodegradabilní vazbou 

s hydrofobním uhlíkatým řetězcem. Díky této vazbě, snadno rozložitelné působením kožních esteráz, 

je jejich účinek reverzibilní. Patří sem nejen výše zmíněné deriváty prolinu, ale i karbamátové deriváty 

jako Transkarbam 12 (Obr 8). Slibný akcelerační účinek bez nežádoucích účinků vykazují též látky 

ze skupiny alkyl esterů N,N-dimethylaminokarboxylových kyselin strukturně odvozené od základních 

aminokyselin, například látky označované jako DDAK a DDAIP (Obr. 8).51, 72-74 Jako akceleranty 

odvozené od přírodních látek se mohou chovat i fosfolipidy obsahující nenasycené vazby,75 bariérové 

schopnosti kůže snižují také ceramidy se zkráceným acylovým řetězcem.76 

Skupinu čistě přírodních akcelerantů představují například terpeny. V závislosti na jejich struktuře 

se liší mechanismem účinku a mohou tak urychlovat prostup hydro- i lipofilních látek. Vliv 

na bariérovou funkci závisí také na aplikované koncentraci terpenu. Obecně jsou tyto látky uznávané 

jako bezpečné (GRAS)77, 78, ovšem je třeba pamatovat na možnou kožní dráždivost, především při 

aplikaci v neředěné formě. Dráždivost lze snížit ředěním nebo obměnou struktury původních terpenů. 

Propustnost kůže terpeny pravděpodobně zvyšují fluidizací lipidů, zapříčiněnou převážně interakcí 

s hydrofobními řetězci lipidů mezibuněčné matrix. V závislosti na druhu terpenu se projevuje 

i interakce s oblastmi polárních hlav, proteinová složka stratum corneum však zůstává beze změn. 

O těchto látkách bude v rámci práce více diskutováno níže. 50, 53, 77, 79 
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2.5 Metodická část - hodnocení akcelerantů transdermální permeace 
 

2.5.1 Permeační pokusy 
Účinnost akcelerantů transdermální permeace je obvykle hodnocena v permeačních pokusech, kdy 

se in vitro zkoumá prostup různých modelových látek (permeantů) z donoru přes modelovou 

membránu (lipidové membrány/zvířecí/lidská kůže) do akceptoru. Pokusy probíhají v různě 

modifikovaných difúzních celách. Donorová a akceptorová část cely je oddělena modelovou 

membránou o definované ploše umožňující prostup permeantu z donorové strany do akceptoru 

(Obr. 9). 11  

V publikacích shrnutých v předkládané práci byly používány modifikované Franzovy difúzní cely 

(Obr. 9) temperované na teplotu povrchu lidské kůže (32°C), jako modelová membrána sloužila lidská 

kůže zbavená podkožního tuku, získaná od dárců po chirurgicko-estetických zákrocích. Obecně lze 

k permeačním pokusům využít jednak lidskou kůži, izolované stratum corneum či epidermis, ale i uměle 

pěstovanou epidermis či membrány připravené ze směsí lipidů simulující složení lipidové složky 

lidského stratum corneum. Další skupinou jsou zvířecí modely, zahrnující kůži prasečí, myší, potkaní, 

existují i studie využívající kůži hadů.74 Přestože žádný ze zmíněných modelů, ať už zvířecích, nebo 

uměle rekonstruovaných lidských, nedokáže plně simulovat lidskou kůži, jsou v oblasti hledání nových 

akcelerantů velmi cennou alternativou.76, 80-86 

Obr. 9. Permeační pokus. 

Donor sestává z permeantu (prostupující látka) a zkoumaného akcelerantu ve vhodném vehikulu. 

Jako modelové permeanty slouží látky/léčiva s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a velikostí 

molekuly nebo zajímavým farmakologickým účinkem. Naše skupina například používá teofylin jako 

molekulu s vyváženými hydro-lipofilními vlastnostmi, coby model hydrofobních látek s větší molekulou 

pak slouží indometacin a hydrokortizon. Byla zkoumána také permeabilita a její ovlivnění u vysoce 

hydrofilních antivirotik (adefovir, cidofovir, 2,6-diaminopurinová antivirotika). Výběr vehikula závisí 

na povaze permeantu a akcelerantu, používaná je například voda, citrátový nebo fosfátový pufr 

o definovaném pH, isopropyl-myristát, propylenglykol či jejich směsi. Permeant je v donoru často 

v podobě suspenze, tím je totiž po celou dobu experimentu zajištěna maximální koncentrace (a tedy 

i termodynamická aktivita) volného permeantu v donoru.55, 87-89 

Akceptorová část Franzových cel bývá obvykle naplněna fosfátovým pufrem (PBS) o pH 7,4, který 

simuluje prostředí krevní plazmy, kam se permeant v těle reálně potřebuje dostat. U permeantů, které 

v PBS nejsou dostatečně rozpustné, může být akceptor v pokusu obohacen organickým rozpouštědlem 

(např. ethanolem), aby byla zajištěna rozpustnost permeantu v akceptoru a tedy i správné změření 

jeho koncentrace v odebraných vzorcích.73, 90, 91 Pokus je zahájen nanesením donorového vzorku 

na povrch modelové membrány, následně jsou z akceptoru v daných časových intervalech odebírány 

vzorky, které jsou podrobeny měření koncentrace permeantu pomocí HPLC analýzy. Závislost 

koncentrace permeantu v akceptoru na čase odběru poskytuje křivku tvaru „J“. V místě ustáleného 
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stavu má křivka charakter přímky, směrnice této přímky se nazývá flux, neboli tok permeantu přes 

membránu. Říká nám kolik permeantu projde za určitý čas definovanou plochou dané modelové 

membrány (Obr. 9). Po permeačních pokusech lze těž stanovit koncentrace permeantu či akcelerantu 

v modelové membráně (kůži nebo jejích vrstvách).  

2.5.2 Impedance a ztráta vody přes membránu 

Impedance a ztráta vody přes membránu (TEWL, transepidermal water loss) jsou veličiny, jejichž 

měření se dá využít jednak pro hodnocení permeability kůže/membrány, ale i pro zjištění reverzibility 

účinku hodnoceného akcelerantu. V rámci předkládané práce bylo měření impedance a TEWL 

využíváno k hodnocení reverzibility účinku studovaných akcelerantů, měření impedance bylo využito 

i ke kontrole integrity kožních vzorků použitých při permeačních pokusech. 

Impedance je komplexní veličina popisující odpor membrány vůči průchodu stejnosměrného proudu 

a koreluje s mírou propustnosti membrány. Je reciprokou hodnotou vodivosti, běžně využívané při 

hledání nových akcelerantů, dobře ale odráží i reverzibilitu účinku látek na propustnost kožní bariéry 

a v neposlední řadě lze využít v kontrole celistvosti membrán/kůže před permeačními pokusy.55, 92-96 

Měření se provádí ve Franzových celách, kdy je na povrch modelové membrány aplikován PBS pufr, 

systém se nechá ustálit a po ponoření elektrod do pufru v horní, donorové a spodní, akceptorové části 

je měřena impedance membrány oddělující oba prostory. Pokud jsou bariérové vlastnosti dané 

membrány sníženy, dochází ve srovnání s kontrolou k poklesu hodnot impedance. 

TEWL kvantifikuje množství vody prošlé přes určitou plochu membrány/kůže za daný čas, v podstatě 

tedy flux vody přes danou membránu. Pokud jsou bariérové funkce membrány/kůže narušené, dochází 

ve srovnání s kontrolou k nárůstu hodnot této veličiny. Stanovení hodnot TEWL lze využít při in vitro 

či in vivo studiu kožní dráždivosti látek, sledování obnovy bariérových funkcí u poškozené kůže nebo 

pro hodnocení intenzity a reverzibility účinku akcelerantů na kožní bariéru.97-99 V rámci předkládané 

práce bylo měření ztráty vody využíváno k in vitro studiu reverzibility účinku hodnocených akcelerantů 

na lidskou kůži ve Franzových celách. 

2.5.3 Infračervená spektroskopie 

Ke studiu mechanismu účinku hodnocených akcelerantů byla využita metoda infračervené 

spektroskopie s Fourierovou transformací a technikou zeslabené úplné reflektance (ATR-FTIR). Jde 

o jednoduchou, neinvazivní a spolehlivou fyzikální metodu využívanou mimo jiné k získání informací 

o uspořádanosti a konformaci lipidových systémů, biologických membrán a také korneocytárních 

proteinů a lipidů mezibuněčné matrix stratum corneum. Cennost infračervené spektroskopie při 

zkoumání transdermálního podání léčiv vyzdvihuje fakt, že lipidová složka tvoří v rámci kožní bariéry 

souvislou síť a je tedy pro prostup látek přes kůži klíčovou bariérou.100-104 

Princip metody spočívá v absorpci infračerveného záření vzorkem. Paprsek se odráží od krystalu, 

na kterém je umístěn vzorek, prochází vzorkem a poté je optikou odrážen směrem k detektoru. 

Intenzita detekovaného paprsku je oproti původnímu snížena o energii spotřebovanou ke změně 

rotačně-vibračních stavů molekul vzorku. Získané spektrum vyjadřuje závislost absorbance 

či transmitance na vlnové délce použitého záření.105-107 

Lipidová složka 

Infračervená spektroskopie umožňuje získat informaci jednak o konformaci jednotlivých lipidových 

řetězců (valenční vibrace symetrická-νs(CH2) a asymetrická-νas(CH2)), ale také o jejich laterálním 

uspořádání v rámci měřené oblasti (deformační vibrace, především nůžková-δ (CH2) a kývavá-γ (CH2)). 
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Pokud jde o valenční vibrace, symetrická i asymetrická poskytují prakticky shodné výsledky. 

Pro hodnocení uspořádanosti lipidových systémů je častěji využívána oblast symetrické valenční 

vibrace (νs(CH2)), protože není překryta ostatními signály tolik jako oblast vibrace asymetrické.108 

Fyziologicky se řetězce lipidů SC nachází v all-trans konformaci (Obr. 10), která umožňuje jejich velmi 

těsné, pravidelné a málo prostupné uspořádání. U symetrické valenční vibrace toto uspořádání 

odpovídá hodnotám okolo 2848 cm-1, u nesymetrické okolo 2915 cm-1. Snížená bariérová funkce SC 

je spojena s konformační změnou uhlovodíkových řetězců kožních lipidů, kdy dochází ke zvýšení podílu 

řetězců ve stericky náročnější gauche konformaci (Obr. 10), umožňující vyšší pohyblivost lipidových 

řetězců a rozvolnění jejich uspořádanosti vedoucí k nárůstu propustnosti bariéry. V infračerveném 

spektru se tato změna projeví posunem νs(CH2) (Obr. 11) i νas(CH2) vibrace řetězců k vyšším hodnotám 

(přes 2850 cm-1 respektive 2920 cm-1).103, 108, 109 

Zmíněný posun a zvýšení propustnosti může být způsobeno například nefyziologicky vysokou 

teplotou nebo vmezeřením molekuly cizí sloučeniny do uspořádané struktury lipidů, což je jeden 

z mechanismu účinku akcelerantů.104, 109-111  

Obr. 10. All-trans a gauche konformace uhlovodíkového řetězce. 

Laterálně mohou být uhlovodíkové řetězce lipidové matrix uspořádané do vysoce organizovaných 

a relativně nepropustných fází orthorhombické či hexagonální, nebo v rozvolněné fázi 

kapalně-krystalické (Obr. 11). Dle Forslindova modelu je lipidová matrix tvořena uspořádanými fázemi 

navzájem propojenými fází kapalně-krystalickou, což zajišťuje flexibilitu lipidové bariéry.26 

Orthorhombická fáze je tvořena těsně uspořádanými řetězci v all-trans konformaci a tvoří prakticky 

nepropustnou bariéru. Jednotlivé řetězce jsou v takové blízkosti, že dochází ke spřažení signálů, což 

se v infračerveném spektru projevuje charakteristickým rozštěpením absorpčního pásu nůžkové 

i kývavé vibrace na dublet (1473 a 1463 cm-1 u nůžkové, ~730 a 720 cm-1 u kývavé vibrace). Rozštěpení 

je způsobené vzájemnou interakcí těsně uspořádaných sousedících řetězců.100, 101, 103 

U hexagonální fáze dochází k mírnému naklonění stále velmi těsně uspořádaných řetězců v all-trans 

konformaci vůči rovině lipidové dvojvrstvy a mírnému zvětšení vzdáleností mezi jednotlivými řetězci. 

Takto už nedochází ke spřažení vibrací a štěpení absorpčního pásu na dublet a signál u nůžkové i kývavé 

vibrace nabývá jediného maxima  okolo 1468 cm-1, respektive 720 cm-1. Další posun signálů nůžkové 

a kývavé vibrace k vyšším hodnotám ukazuje na výskyt kapalně-krystalické fáze tvořené řetězci lipidů 

nejen v all-trans, ale i gauche konformaci, jejichž nepravidelné uspořádání nevytváří žádnou 

pravidelnou strukturu/mřížku. Stejně jako u konformačních změn, mohou narušení laterálního 

uspořádání způsobovat fyzikální vlivy, ale také látky schopné se začlenit do membrán mezibuněčné 

matrix stratum corneum.103, 108, 109, 112, 113 
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Obr. 11. Konformace a laterální uspořádání lipidových řetězců ve vztahu k valenční symetrické 

methylenové vibraci (převzato a upraveno z Mendelsohn et al101 a Boncheva et al103). 

Pozorujeme-li celkové snížení intenzity absorpčních pásů, pravděpodobně dochází k extrakci lipidů 

ze stratum corneum. Extrakcí je samozřejmě narušena uspořádanost lipidů a roste propustnost kožní 

bariéry. Tímto mechanismem zvyšuje propustnost kůže například ethanol (Obr. 5).59 

Proteinová složka 

Pokud mluvíme o proteinové složce stratum corneum, máme na mysli korneocyty, případně 

korneodesmosomy. Fyziologicky se proteiny korneocytů nachází převážně v α-helikální konformaci, 

charakterizované pásem v oblasti amidových vibrací I a II (≈1655 cm-1, respektive 1545 cm-1). Změna 

konformace většího počtu molekul na formu β-skládaného listu, způsobená například vlivem okolního 

prostředí či působením různých sloučenin se ve spektru projeví vznikem nového absorpčního pásu 

v oblasti obou amidových vibrací (okolo 1620 cm-1, respektive 1520 cm-1). Z oblasti akcelerantů dokáže 

takovýto přechod způsobit například dimethylsulfoxid. Ke zkoumání proteinové složky lze podobně 

jako infračervené spektroskopie využít také Ramanova spektroskopie založená na rozptylu laserového 

paprsku.101, 102, 114, 115 

2.5.4 Hodnocení buněčné toxicity 

Stanovení kožní toxicity a dráždivosti akcelerantů lze kromě výše zmíněných metod stanovení TEWL 

a impedance doplnit například Draizovým testem, studujícím otok a zarudnutí kůže po aplikaci 

studovaných látek, či laserovou Dopplerovou velocimetrií, která stanovuje prokrvení tkáně, 

a v neposlední řadě in vitro stanovením buněčné toxicity hodnocených látek.50 

Pro studium buněčné toxicity připravených akcelerantů byly vzhledem k místu jejich aplikace zvoleny 

buněčné linie keratinocytů a fibroblastů, tedy buněk vyskytujících se v kožní tkáni. Tyto linie byly 

využity i jinými pracovními skupinami, například při stanovení buněčné toxicity kafru v rámci studia 

jeho akceleračního účinku.116 
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Toxicita byla hodnocena stanovením IC50, tedy koncentrace akcelerantu, při které dochází k 50% 

poklesu počtu živých buněk (oproti kontrole bez akcelerantu). Po 48h inkubaci buněčných linií s vhodně 

zvolenými koncentracemi akcelerantů byla tato hodnota zjišťována pomocí MTT metody. 

Tato spočívá v přeměně žlutého MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid) 

mitochondriálními reduktázami živých buněk na fialový formazan, jehož množství se po zlyzování 

buněk stanovuje měřením optické hustoty vzorků. 

Stanovení IC50 jsme s využitím laserové konfokální mikroskopie doplnili o hodnocení vlivu aplikace 

nižších koncentrací akcelerantů (IC25) na buněčnou morfologii živých buněk a sledování způsobu, jakým 

dochází k buněčné smrti při aplikaci koncentrací vyšších (IC85). Po 48h inkubaci buněk s příslušnými 

koncentracemi akcelerantů bylo provedeno barvení buněčného skeletu, mitochondrií a jader, 

umožňující (pomocí laserové konfokální mikroskopie) sledování změn těchto struktur způsobených 

akceleranty.  
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3 Souhrnný komentář a diskuse k publikacím 
 

3.1 Úvod a skupiny připravených a studovaných látek 
 

Přestože dnes existuje řada látek umožňujících transdermální podání léčiv, neboli akcelerantů 

transdermální permeace, a přes řadu výhod, které podání léčiv přes kůži poskytuje, má i tato metoda 

svá úskalí. Řadí se k nim ne vždy reverzibilní účinek klasických akcelerantů na kožní bariéru, jejich 

dráždivost a v neposlední řadě schopnost urychlovat prostup jen určitých typů léčiv.9, 36, 48 Proto nadále 

pokračuje hledání nových látek s nízkou toxicitou, reverzibilním účinkem a schopností urychlit prostup 

léčiv s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.117 V rámci naší pracovní skupiny se již dříve podařilo 

připravit řadu akcelerantů syntetického i přírodního původu, například velice účinné deriváty 

aminokyselin, které jsou v kůži rozkládané na neškodné látky, díky čemuž vykazují přijatelnou toxicitu 

a v neposlední řadě reverzibilní účinek na kožní bariéru.55, 73, 91, 118  

Ve své práci jsem navázala na předchozí výzkum pracovní skupiny prof. Vávrové a zabývala 

se hodnocením účinku akcelerantů odvozených od přírodních látek z několika skupin. U látek 

byl nejprve in vitro hodnocen jejich vliv na prostup modelových léčiv s různými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi přes lidskou kůži. Jako látka vyrovnaně hydro-lipofilní sloužil teofylin (TH), pro sledování 

prostupu větší a lipofilnější molekuly sloužil hydrokortizon (HC). 

Vliv zkoumaných látek na propustnost lidské kůže je popsán fluxem („tokem léčiva přes kůži“) 

a akceleračním poměrem (AP, podíl hodnoty fluxu léčiva u vzorků s hodnocenou látkou a kontrolních 

vzorků obsahujících pouze léčivo ve vehikulu, bez hodnocené látky). Flux látek je obvykle stanovován 

výpočtem směrnice křivky závislosti množství prošlého permeantu na čase v ustáleném stavu (tedy 

v lineární oblasti této křivky).119 

Výsledky našich permeačních experimentů s terpenovými deriváty byly kolegy z Lékařské fakulty UK 

v Hradci Králové využity k vývoji jednoduchého programu pro výpočet fluxu, který má za cíl zjednodušit 

a sjednotit vyhodnocování permeačních pokusů (spoluautorská publikace Bezrouk et al 2017120, 

Příloha 6). 

U nejúčinnějších látek jsem pak studovala reverzibilitu jejich účinku na bariérové funkce kůže 

metodami měření ztráty vody přes kůži (TEWL) a elektrické impedance, mechanismus účinku (pomocí 

infračervené spektroskopie lidského stratum corneum) a in vitro toxicitu na dvou buněčných liniích 

(spontánně imortalizované lidské keratinocyty-HaCaT a myší fibroblasty-3T3). Pro širší náhled 

do spektra vybraných nejúčinnějších derivátů byl studován i jejich vliv na prostup značně hydrofilního 

antivirotika cidofoviru (CDV) užívaného v praxi k léčbě řady kožních onemocnění či nádorů 

způsobených viry.121 

3.1.1 Akceleranty odvozené od sacharidů 

Deriváty sacharidů byly již dříve popsány jako akceleranty transdermální permeace s nízkou toxicitou 

a dráždivostí. Sorbitan monolaurát (Span 20) je akcelerant bez škodlivých účinků na kůži122 a urychloval 

například prostup fenazonu (účinek srovnatelný s Azonem) a 5-fluorouracilu123 přes potkaní epidermis, 

salicylanu sodného124 u králíků, diklofenaku sodného125 přes potkaní kůži, či sumatriptanu126 přes kůži 

prasečí. Deriváty sacharózy jsou biodegradabilní látky127, které rovněž nevykazují kožní dráždivost ani 

toxicitu.128-130 Laurylester sacharózy urychloval například prostup špatně rozpustného cyklosporinu 

A131 přes morčecí kůži, ibuprofenu132 přes lidskou epidermis, či lidokainu přes myší133 a prasečí134 kůži. 

Lauryl, oleyl i stearylester sacharózy pak zvyšovaly prostup propofolu135 přes potkaní kůži. 
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Prvním typem hodnocených látek (1a-e) byly „C-glykosidy“ s navázaným substituovaným 

pyrimidinovým kruhem a  alkenylovým řetězcem o délce 3-9 uhlíků (Obr. 13, horní část). U akcelerantů 

obecně není struktura tvořená dvěma cykly úplně běžnou záležitostí, nicméně byly zkoumány i účinné 

látky odvozené od struktury pyrrolidinu napojeného na azepanový cyklus.136 U analogů látek 1a-e byl 

pyrimidinový kruh otevřen za vzniku diamidů 2a-e, které mají podobné strukturní rysy jako 

glukosylceramidy (prekurzory ceramidů potřebných pro správnou funkci lipidové složky kožní bariéry). 

V minulosti jsme v rámci naší pracovní skupiny prokázali, že pokud mají ceramidy zkrácenou délku 

řetězců, ztrácí svou bariérovou funkci a prostup látek přes kůži naopak urychlují, tudíž by připravené 

deriváty odvozené od monosacharidů mohly mít podobný efekt.76, 85, 137 Alkenylové řetězce navázané 

v jejich struktuře mají navíc délku 5-11 uhlíků, což pokrývá krátkou i optimální délku řetězce 

akcelerantů.118 

Sloučeniny 1e a 2e jsou analogy sloučenin 1d a 2d, obsahující ve své struktuře polyfluorovaný řetězec 

namísto řetězce uhlovodíkového. Byly připraveny za účelem studia jejich schopnosti fungovat spíše 

jako retardanty transdermální permeace, jelikož by díky fluorovaným řetězcům měly prostup látek přes 

kůži na rozdíl od akcelerantů snižovat. Tento efekt byl popsán u perfluorovaných etherů, které 

snižovaly prostup hydrofilních i lipofilních látek do kůže a pomáhaly předcházet jejich kožním 

dráždivým účinkům138 

Dále byl připraven Propargylový derivát α-D-glukopyranózy (4) a látky 3, 4 a 5 (v textu dále značena 

jako 12Glc6N), které strukturně zahrnují hydrofilní i amfifilní deriváty glukózy. Látky 3, 12Glc6N a 6 ve 

své struktuře odráží prvky již popsaných akcelerantů odvozených od sacharidů (dodecylester 

sacharózy, Span 20), nebo aminokyselin (Azone139, Transkarbam 1291, DDAK73, či L-Pro255). Zmíněné 

akceleranty obsahují ve struktuře dvanáctiuhlíkatý fragment, který je dle výsledků srovnání řady látek 

s různou délkou řetězce spojován s nejvyšším akceleračním účinkem.48, 140 Tuto závislost v oblasti 

sacharidových akcelerantů potvrzuje například vyšší účinnost laurylesteru sacharózy (12C) ve srovnání 

s oleylesterem (18C) při hodnocení prostupu ionizovaného lidokainu přes prasečí kůži, Span 20 

(dvanáctiuhlíkatý řetězec v molekule) urychloval prostup diklofenaku lépe než monooleát a trioleát 

(obsahují osmnáctiuhlíkaté řetězce).125, 134 Výsledky hodnocení výše zmíněných derivátů shrnuje 

přiložená publikace Kopečná et al 201789 (Příloha 1) 

Poslední skupinu tvoří dvě série amfifilních derivátů galaktózy, které mají na uhlíku C1 C-glykosidicky 

navázané řetězce o délce, 3-17 uhlíků, která opět pokrývá krátkou i nejúčinnější oblast akcelerantů118 

(Obr. 13, levá dolní část, výsledky shrnuje publikace v Příloze 2). Tyto postranní řetězce obsahují u první 

série v pozici C2´ dvojnou vazbu (látky A3-17), u druhé série jsou postranní řetězce nasycené (látky 

B8-17). Účinnost těchto látek byla srovnávána nejen s akceleranty Span 20 a 12Glc6N z předchozí 

práce (Příloha 1). 

3.1.2 Akceleranty odvozené od terpenů 

K látkám s přírodním původem patří také deriváty terpenů, připravené a studované na základě 

popsaného účinku terpenů samotných na propustnost kožní bariéry.78, 79 Výsledky této části práce jsou 

zaslány k posouzení (přiložený manuskript Kopečná et al 2019141, Příloha 4) Struktura vybraných 

terpenických alkoholů byla esterovou vazbou spojena se zbytkem 6-(dimethylamino)hexanové 

kyseliny, fragmentem obsaženým v dalším účinném akcelerantu DDAK (dodecylester 

6-(dimethylamino)hexanové kyseliny)73, 88 s reverzibilním působením a přijatelnou toxicitou.73, 142 

Terpeny jsou v roli akcelerantů obecně uznávané jako bezpečné látky se zanedbatelnou nebo pouze 

mírnou dráždivostí a silným urychlovacím potenciálem.78, 79, 143 

Výčet terpenů vybraných pro studium a struktury připravených derivátů shrnuje Obr. 14 a zahrnuje 

terpenické alkoholy, které urychlovaly prostup látek přes kůži, nebo jejich analogy či izomery 
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se strukturními vlastnostmi zajímavými pro zkoumání vztahu obměn a účinku. Jde o poměrně 

různorodé strukturní spektrum látek, primární alkoholy zastupují různě nenasycené monoterpeny 

citronelol, geraniol a jeho trans-izomer nerol, hydroxylovaný analog limonenu perilalkohol, 

seskviterpen farnesol a terpenům příbuzný cinnamylalkohol (obsahuje ve struktuře aromatické jádro). 

Nasycené cyklické monoterpeny menthol a borneol reprezentují spolu s nenasyceným karveolem 

terpeny se sekundárním hydroxylem, do skupiny terciárních monoterpenických alkoholů pak spadá 

acyklický linalol. 

Příklady studia vybraných terpenů a výsledky jejich působení na kožní bariéru jsou shrnuty 

v Tabulce 1, která mimo účinnost terpenů navíc názorně ilustruje nejen pestrost používaných 

modelových léčiv, ale také vliv složení donorových vzorků či druhu kůže na flux léčiv a v neposlední 

řadě i specifitu účinku akcelerantu vůči prostupujícímu léčivu. Zbývá objasnit, proč v tabulce není 

zahrnut i nerol a perilalkohol. Nerol byl vybrán jako analog geraniolu, nicméně dříve byl i sám o sobě 

zkoumán jako látka ovlivňující prostup látek ve studii zabývající se kožní absorpcí interferonu α.144 

Perilalkohol strukturně odpovídá účinnému akcelerantu limonenu (uveden v tabulce) s hydroxylovou 

skupinou navíc.145-148 Ta byla potřebná pro umožnění esterifikace terpenu na derivát P-DAK, obsahující 

ve své struktuře v podstatě fragment shodný s limonenem. 
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Tab. 1. Účinnost vybraných terpenů jako akcelerantů transdermální permeace (Lit=odkaz na článek)  

Akcelerant Léčivo Kůže Pokus Donor Terpen AP Lit. 

Citronelol ondansetron prasečí 28h 40% IPA 5% 31 149 

Geraniol metronidazol prasečí• 24h PBS nasyc. 5 53 

 diklofenak potkaní 8h carbopol+PG 1% 19 147 

 kofein myší 24h PG 0,4M 16 150 

 hydrokortizon myší 24h HPMC gel 2% 17 145 

Farnesol diklofenak potkaní 24h modif. PBS□ 1% 9 151 

 haloperidol lidská E 48h gel× 5% 12 152 

 5-fluorouracil lidská E 36h+ voda nasyc. 14 153 

Linalol zidovudin myší 24h 60% IPA 5% 23 154 

 haloperidol lidská E 48h PG 5% 95 155 

 haloperidol lidská E 48h 50% EtOH 5% 12 156 

 teofylin potkaní 24h 25% EtOH° 3% 22 157 

 valsartan potkaní 24h 40% EtOH* 1% 5 146 

  lidská 24h 40% EtOH* 1% 2 146 

Limonen hydrokortizon myší 24h hydrogel 2% 28 145 

 valsartan potkaní 24h 40% EtOH* 1% 7 146 

  lidská 24h 40% EtOH* 1% 2 146 

 diklofenak potkaní 8h carbopol+PG 1% 4 147 

 5-fluorouracil lidská E 48h 80% PG nasyc. 4 148 

Menthol anopyrin prasečí 30h 40% EtOH 3% 12 158 

 zidovudin myší 24h 60% IPA 5% 34 154 

 diklofenak potkaní 8h carbopol+PG 1% 11 147 

 ibuprofen lidská E 48h směs≠ 50% 3 159 

 imipramin potkaní 24h 33% EtOH 5% 17 160 

 indometacin prasečí 30h 40% EtOH 3% 13 158 

 ketoprofen potkaní 24h HPC gel 5% 57 161 

 ondansetron prasečí 28h 40% IPA 5% 34 149 

 tamoxifen prasečí E 10h 50% EtOH 5% 4 162 

 tiaprofenová kys. potkaní 24h carbopol 940 5% 3 163 

 valsartan potkaní 24h 40% EtOH* 1% 6 146 

  lidská 24h 40% EtOH* 1% 2 146 

 zidovudin potkaní 24h 67% EtOH 5% 53 164 

Borneol propranolol potkaní E 24h 67% EtOH 5% 5 165 

 ibuprofen potkaní 24h 70% PG 5% 10 166 

 fenazon potkaní 24h 70% PG 5% 33 166 

 salicylová kys. potkaní 24h 70% PG 5% 13 166 

 5-fluorouracil potkaní 24h 70% PG 5% 11 166 

Karveol kurkumin potkaní 24h 25% EtOH** 5% 6 167 

Cinnamylalk. ketoprofen potkaní 24h HPC gel 5% 2 161 

Lidská/prasečí/potkaní E - epidermis, EtOH, PG, IPA - ethanol, propylenglykol, isopropylalkohol (100%, 
případně s vodou v patřičném poměru), HPC gel-hydroxypropylcelulózový gel, HPMC gel-
hydrohypropylmethylcelulózový gel, • dermatomovaná kůže (500 µm), □ modifikovaný fosfátový pufr 
(ethanol:glycerol:fosfátový pufr 60:10:30), × gel obsahující terpen, léčivo, propylenglykol a gelátor GP-
1152, ≠ směs ibuprofen:menthol 1:1, + 12h pretreatment nasyceným roztokem farnesolu 
v dimethylisosorbidu, poté aplikace léčiva ve vodě, ° 25% ethanol ve fosfátovém pufru pH 7,4, * 40% 
ethanol ve fosfátovém pufru pH 7,4, ** 25% ethanol v citrátovém pufru pH 7,4; 15 min pretreatment, 
poté aplikace kurkuminu. 
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3.1.3 Fluorescenčně značené akceleranty 

Poslední skupinou zkoumaných látek jsou fluorescenčně značené akceleranty, které byly připraveny 

mimo jiné za účelem možnosti přímo sledovat jejich chování a osud v kůži pomocí fluorescenční 

mikroskopie a HPLC stanovení v jednotlivých vrstvách kůže. V této oblasti zatím není mnoho 

zkušeností, jedním z akcelerantů, které byly takto studovány je například látka BODIPY® 500/510 C8, C5 

(Obr. 12).168 Rozhodli jsme se skloubit strukturní prvky této látky a našeho účinného akcelerantu DDAK, 

v němž byly methyly na dusíku 6-aminohexanové kyseliny nahrazeny fluorescenční značkou NBD (7-

nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl; méně objemná a hydrofilnější než BODIPY®), která byla již dříve 

využita například pro značení sfingolipidů169. Karboxylová skupina vzniklé kyseliny (NBD-kys) byla 

kromě dodekanolu esterifikována kratšími alkoholy (C8 a C10, připravené NBD-C12, NBD-C8 a NBD-C10, 

viz. Obr. 12, výsledky shrnuje publikace v Příloze 3). 

Obr. 12. Struktura připravených NBD esterů170 a výchozích akcelerantů BODIPY® 500/510 C8, C5
168

 

a DDAK73. 
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3.2 Vliv zkoumaných látek na (trans)dermální prostup modelového 
léčiva teofylinu (TH) 

 

3.2.1 Sacharidové deriváty 

Nejprve byly hodnoceny „C-glykosidy“ s navázaným substituovaným pyrimidinovým kruhem 

a alkenylovým řetězcem o délce 3-9 uhlíků (1a-e, Obr. 13, horní část). U analogů látek 1a-e 

byl pyrimidinový kruh otevřen za vzniku diamidů 2a-e. Ačkoliv mají alkenylové řetězce navázané 

v jejich struktuře délku 5-11 uhlíků, což pokrývá krátkou i optimální délku řetězce akcelerantů118 i výše 

zmíněné strukturní prvky podobné prokázaným akcelerantům, neměly látky 1a-d a 2a-d na kožní 

bariéru ve smyslu zvýšení její propustnosti žádný vliv (AP 0,6-1,8). 

Sloučeniny 1e a 2e obsahují ve své struktuře polyfluorovaný řetězec a jsou analogy sloučenin 1d a 2d. 

Navzdory tomu, že u látek s takovými řetězci byl popsán účinek snižující prostup látek skrz kůži138, nebyl 

flux TH po aplikaci zamýšlených retardantů 1e a 2e nijak snížen (AP 1,7 a 1,8).  

Obr. 13. Struktury hodnocených látek a sorbitan monolaurátu (Span 20), použitého jako standard látky 

s prokázaným účinkem na kožní bariéru a prostup léčiv přes ni.89, 94 

Propargylový derivát α-D-glukopyranózy (4), taktéž ve srovnání s kontrolou nevykazoval akcelerační 

účinek (AP 1,1), stejně jako dodecyl ester glukózy (3) a derivát morfolinu (6). Přestože obě látky ve své 

struktuře obsahují fragmenty vyskytující se taktéž u řady dříve popsaných akcelerantů (např. Azone139, 

Transkarbam 1291, DDAK73, či L-Pro255 a další48, 140), jejich akcelerační poměr pro TH dosahoval pouze 

hodnot  1,1 a 1,7. Nicméně poslední z derivátů, aminoglukopyranosid 12Glc6N, vykazoval na prostup 

TH značný účinek (3,03 ± 0,08 µg/cm2/h). Flux oproti kontrole zvýšil 5,9krát a signifikantně tak předčil 

dokonce i účinek akcelerantu Span 20 (AP 3,6, což je přibližně 1,6krát nižší než u 12Glc6N, Příloha 1). 

Přípravu a účinnost posledních dvou typů zkoumaných sacharidových derivátů shrnuje příslušná 

publikace94 (Příloha 2). Jde o dvě série amfifilních derivátů galaktózy, které mají na uhlíku C1 

C-glykosidicky navázané řetězce o různé délce (3-17 uhlíků, Obr. 13, levá dolní část). U první série 

obsahují v pozici C2´ dvojnou vazbu (látky A3-17), u druhé série jsou tyto řetězce nasycené (látky 

B8-17). 
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Látky s nenasyceným postranním řetězcem vykazovaly Gaussovskou závislost fluxu TH na délce 

postranního řetězce s maximem u patnáctiuhlíkatého derivátu galaktózy (A15). Deriváty s tří-, osmi- 

a jedenáctiuhlíkatým postranním řetězcem (A3, A8, A11) neměly na flux TH významný vliv, avšak 

derivát A15 urychloval flux TH ve srovnání s kontrolou 8,5krát, čímž v účinnosti předčil akceleranty 

12Glc6N (AP 6,1) i Span 20 (AP 3,8). Maximální účinek patnáctiuhlíkatého derivátu odpovídá 

výsledkům studia ceramidů se zkráceným řetězcem,76, 85, 137 kdy největší vliv na propustnost 

modelových membrán vykazovaly právě látky s patnáctiuhlíkatým sfingosinovým zbytkem.76 Pozice 

dvojné vazby u A15 je navíc podobná jako u sfingosinu, čímž tento derivát může do jisté míry 

napodobovat strukturu galaktosylsfingosinu (psychosin), který má vliv na integritu membrán.171 

Nasycení dvojné vazby postranního řetězce u série B vedlo k obecné ztrátě akceleračního účinku bez 

rozdílů v závislosti na délce postranního řetězce derivátů. Flux TH u látky B15 byl přibližně 10krát nižší 

než u jejího nenasyceného analogu A15. Podobný pokles účinnosti byl popsán například u mastných 

alkoholů.48 Látky B8, B13 a B17 dokonce způsobovaly ve srovnání s kontrolou spíše snížení fluxu TH 

(byť ne signifikantní). 

Koncentrace TH ve svrchních vrstvách kůže (epidermis) nebyla sacharidovými deriváty ovlivněna, 

hlouběji v dermis byla tato hodnota oproti kontrole zvýšena po aplikaci glukózového derivátu 2c, 

či galaktosylových A13 a A17. Nejúčinnější akceleranty 12Glc6N a A15 zvyšovaly koncentraci TH 

v dermis dokonce více než Span20 (0,31 ± 0,04; 0,26 ± 0,01, versus 0,17 ± 0,02 µg/mg). Výsledky 

korelují s vlivem těchto látek na flux TH a ukazují, že 12Glc6N a A15 spíše než hromadění TH v kůži 

urychlují jeho prostup skrz kůži. 

3.2.2 Terpenové deriváty 

Vliv derivátů terpenů na prostup modelových léčiv (Příloha 4) byl srovnáván s výchozími látkami 

a účinným akcelerantem DDAK (Obr. 14).73, 142 Samotné terpeny ve většině případů neměly na flux TH 

významný vliv, pouze citronelol a farnesol fungovaly ve srovnání s kontrolou jako akceleranty 

(AP 15 a 48), pozoruhodný vliv seskviterpenu farnesolu ve srovnání s ostatními terpeny odpovídá 

výsledkům jiných prací (Nokhodchi a kol. například zjistili, že farnesol zvyšuje flux diklofenaku sodného 

přes potkaní kůži lépe než monoterpeny).151 Práce studující prostup hydrofilního 5-fluorouracilu přes 

lidské SC pak na farnesolu ukázala pozitivní vliv hydroxylové skupiny na účinek seskviterpenů (farnesol 

předčil aktivitou seskviterpeny bez hydrofilní funkční skupiny).153 I když jako samotný seskviterpen 

vykazoval značné účinky, esterifikace farnesolu na derivát F-DAK vedla ke ztrátě akceleračního účinku. 

Podobně jako u farnesolu poklesla aktivita ještě u mentholového derivátu. 
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Obr. 14. Struktury výchozích terpenů a zkoumaných derivátů. DDAK sloužil coby účinný akcelerant jako 

pozitivní kontrola pro srovnání účinnosti připravených látek141. 

Ester citronelolu C-DAK naopak vykazoval oproti výchozímu terpenu nárůst účinnosti a flux TH 

zvyšoval srovnatelně s DDAK (AP 47 a 42). U borneolu vedla esterifikace k přibližně dvakrát 

účinnějšímu derivátu B-DAK, ve srovnání s kontrolou se však jeho aktivita již neukázala být natolik 

markantní jako u C-DAK (AP 11 vs 47). U ostatních terpenů bylo esterifikací též dosaženo zlepšení 

účinku, nicméně již ne natolik výrazného. Jedním z možných faktorů vysvětlujících pokles účinku u látek 

F-DAK a M-DAK je vliv na rozpustnost TH v donorových vzorcích. Většina připravených derivátů tento 

parametr zvyšovala přibližně o 30 %, čímž mohly zajistit vyšší termodynamickou aktivitu a tedy 

i prostup léčiva do kůže37, 48, ester farnesolu ani mentholu však na rozpustnost TH v donoru neměly 

výrazný vliv. 

Terpeny a jejich deriváty ve srovnání s kontrolou převážně neměnily množství TH v kůži. Výrazněji 

tento parametr zvyšoval ester borneolu B-DAK, za pozornost stojí vliv citronelolu a jeho derivátu C-DAK 

spolu s farnesolem, které zvyšovaly koncentraci TH v kůži srovnatelně s DDAK. Esterifikace citronelolu 

neměla na množství TH v kůži vliv, vedla tedy spíše čistě ke zvýšení transportu TH skrz kůži do akceptoru 

podobně jako u výše zmíněných sacharidových derivátů. U borneolu byl nárůst fluxu při aplikaci B-DAK 

naopak doprovázen i nárůstem kumulace TH v kůži, u farnesolu došlo esterifikací na F-DAK k rapidnímu 

poklesu jak prostupu (viz výše) tak kumulace TH v kůži. 

Celkově vzato, deriváty terpenů, především C-DAK, urychlovaly flux TH ve srovnání s kontrolou více 

než sacharidové (AP: B-DAK, C-DAK, 12Glc6N a A15, 11; 47; 6 a 9). Vliv na kumulaci TH v kůži byl 

u nejúčinnějších derivátů srovnatelný (3-4násobný nárůst oproti kontrole bez akcelerantu). Nicméně, 

účinnost pro jedno modelové léčivo ještě není zárukou použitelnosti akcelerantu v širším měřítku. 

Proto bylo přistoupeno k dalšímu hodnocení účinku s objemnějším a lipofilnějším modelovým léčivem, 

hydrokortizonem (HC).  

  



39 
 

3.3 Vliv zkoumaných látek na (trans)dermální prostup hydrokortizonu 
(HC) 

 

Flux lipofilnějšího hydrokortizonu byl v pokusech obecně zhruba 20krát nižší než flux hydrofilnějšího 

teofylinu (0,68 ± 0,31 µg/cm2/h pro TH vs 0,03 ± 0,01  µg/cm2/h pro HC, Příloha 4). Toto chování lze 

vysvětlit ztíženým prostupem lipofilních látek skrz silně hydrofilní dermis.119 Jelikož se v předběžných 

pokusech studujících vliv sacharidových derivátů na prostup lipofilního diklofenaku (logP=4,5; 

ChemDraw) přes lidskou kůži ukázala jejich nízká účinnost (nepublikovaná data), byli pro pokusy s HC 

(logP=1,6; ChemDraw) na základě výsledků pro teofylin vybráni pouze dva nejúčinnější zástupci- 

12Glc6N a A15. 

Aplikace látek nezvyšovala kumulaci HC v epidermis, v dermis však už bylo možné sledovat 

signifikantně (1,5krát) vyšší koncentraci HC než u kontrol. Tento nárůst byl u 12Glc6N i A15 doprovázen 

oproti kontrole přibližně 4-5krát vyšším fluxem HC, nad hladinu významnosti se účinkem dostal pouze 

galaktosylový derivát A15 (flux 0,14 ± 0,03 µg/cm2/h). Pro HC tedy látky dosáhly podobného výsledku 

jako pro hydrofilnější TH, jehož flux urychloval galaktosid A15 taktéž o něco více než glukosid 12Glc6N 

(AP 8,5 resp. 6). I když jsou akcelerační poměry pro HC u 12Glc6N i A15 mírně nižší než pro TH, oba 

deriváty prokázaly, že jejich účinek nebude úzce specifický vůči permeantům s různými vlastnostmi. 

Rozpustnost hydrokortizonu v donorových vzorcích nebyla zkoumanými látkami nijak ovlivněna, 

mechanismus účinku tedy pravděpodobně spočívá v jejich přímé interakci s kožní bariérou. 

Použití HC jako modelového léčiva ukázalo i u terpenových derivátů, že jejich spektrum účinku 

nebude vůči vlastnostem prostupujících látek vyhraněné. Řada připravených derivátů včetně látek 

urychlujících již prostup hydrofilnějšího TH totiž měla vliv i na flux lipofilnějšího HC. Nejvýznamnější 

účinek byl vidět u esteru cinnamylalkoholu Ci-DAK. Ačkoliv na flux TH neměl tento derivát výrazný vliv, 

prostup HC zvýšil oproti kontrole 82krát, výchozí cinnamylalkohol tak předčil 27krát a téměř o polovinu 

překonal i akcelerant DDAK. Ester borneolu zvyšoval už prostup TH 11krát, nicméně u lipofilnějšího HC 

zajistil B-DAK ve srovnání s kontrolou dokonce 45násobný nárůst fluxu. Nejvyrovnanější účinek na flux 

obou modelových léčiv měl derivát citronelolu C-DAK. U HC zajistil ve srovnání s kontrolou 56násobný 

nárůst fluxu, tedy účinek srovnatelný s akcelerantem DDAK (AP 57). Pro srovnání, flux TH zvyšoval 

C-DAK 42krát. Pozitivní vliv esterifikace na účinnost bylo možné sledovat také u esterů geraniolu, 

nerolu, linalolu a karveolu (4-6násobné zvýšení AP oproti výchozím terpenům). Nárůst účinku 

v závislosti na lipofilitě koreluje s literaturou, byl popsán jak u samotných terpenů, tak u akcelerantů 

obecně.48 Vyšší účinek řady připravených derivátů oproti výchozím terpenům tedy lze spojovat 

se zvýšením jejich lipofility. Výjimkou byl stejně jako u teofylinu menthol, u jehož derivátu byl sledován 

signifikantní pokles aktivity a farnesol, který sám o sobě opět výrazně urychloval prostup modelového 

léčiva, ale jeho esterifikací účinek vymizel. Zvýšení fluxu HC samotným farnesolem (AP 44) bylo 

srovnatelné s výsledky pro TH (AP 48). 

Koncentrace HC v donorových vzorcích a kůži nebyla připravenými deriváty nijak ovlivněna. 

Mechanismus jejich účinku tedy pravděpodobně spočívá, stejně jako u sacharidových A15 a 12Glc6N, 

především v přímé v interakci s kožní bariérou vedoucí k permeaci HC skrz kůži bez jeho hromadění 

v této tkáni.  
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3.4 Shrnutí účinnosti pro obě modelová léčiva 
 

Pokud shrneme výsledky účinnosti připravených látek, u většiny derivátů terpenů bylo možné 

v případě obou modelových léčiv sledovat nárůst účinku oproti výchozím terpenům. Vyšší účinnost 

připravených esterů může souviset s nárůstem jejich lipofility, zlepšujícím afinitu látek k lipidům SC. 

Takové akceleranty se pak snáze zabudují mezi hydrofobní řetězce lipidů SC, čímž naruší jejich těsnou 

uspořádanost a zvýší prostupnost kožní bariéry.52  

Stále nám ale zůstávají terpenové estery F-DAK a B-DAK, u nichž došlo ve srovnání s výchozím 

farnesolem a mentholem v případě obou modelových léčiv k poklesu účinku. Efekt samotného 

mentholu v našich pokusech byl ve srovnání s literaturou o něco nižší (AP pro TH a HC 8 a 5). Tento 

monoterpen je poměrně studovaným akcelerantem a urychloval prostup řady léčiv (příklady Tab. 1). 

V uvedených studiích ale byla oproti našim pokusům použita odlišná léčiva i vehikula a menthol byl na 

kůži většinou aplikován ve vyšší koncentraci (1-5%, naše pokusy 30mM), nelze tudíž očekávat shodné 

výsledky. Vysvětlením neúčinnosti mentholového derivátu v případě obou modelových léčiv může být 

jeho struktura, menthol jako jediný ze zkoumaných terpenů obsahuje nasycený cyklus a je známo, 

že přítomnost nenasycených vazeb u acyklických sloučenin má pozitivní vliv na jejich akcelerační 

účinnost.63 Odpovídá tomu například i lepší účinnost Ca-DAK (obsahuje nenasycené vazby) a Ci-DAK 

(aromatické jádro) na flux HC. Pokud jde o farnesol, má v podstatě stejnou délku řetězce jako 

dodekanol, esterifikací dimethylaminohexanovou kyselinou tedy vzniká molekula velmi podobná 

DDAK, ale derivát F-DAK přesto nefunguje jako akcelerant. Překážkou v jeho účinnosti tedy 

pravděpodobně budou strukturní rozdíly oproti dodekanolu, tedy dvojné vazby a tři místa větvení 

ve struktuře farnesolu. Jelikož násobné vazby mají na účinek látek jako akcelerantů pozitivní vliv64, 140, 

zbývá větvení řetězce, jehož negativní efekt byl popsán i v jiných studiích.172, 173 

Nyní se ale zaměřme na účinné látky. Při srovnání efektivity obou připravených skupin vítězí u obou 

modelových léčiv terpenové deriváty. Sacharidové deriváty jako Span 20 jsou dle literatury sice slabší 

akceleranty než například anionické surfaktanty, slabší účinnost je na druhé straně vyvážena jejich nižší 

toxicitou a dráždivostí.174 Proto bude jistě zajímavé podívat se na srovnání mechanizmu účinku 

a toxicity zástupců obou skupin. Celkově se vzhledem k poměrně vyrovnanému účinku na obě 

modelová léčiva jako slibný akcelerant s širokým spektrem účinku jeví především derivát citronelolu 

C-DAK. Dalšímu studiu byly mimo něj podrobeny také estery borneolu a cinnamylalkoholu 

a samozřejmě dva účinní zástupci sacharidových derivátů, glukosid 12Glc6N a galaktosid A15.  
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3.5 Vliv zkoumaných látek na (trans)dermální prostup acyklických 
nukleosidfosfonátů 

 

Pro širší zkoumání nejúčinnějších monosacharidových (12Glc6N a A15¸Příloha 1 a 2) a terpenových 

derivátů (B-DAK, C-DAK, a Ci-DAK, Příloha 4) jako akcelerantů byl vybrán cidofovir (CDV), cenné 

antivirotikum s protinádorovým účinkem ze skupiny acyklických nukleosid fosfonátů (aktivní například 

proti infekcím způsobeným cytomegalo-, herpes-, papiloma- či polyomaviry) .121, 175-177 Jelikož jsou 

acyklické nukleosid fosfonáty obecně velmi hydrofilní sloučeniny, které kožní bariérou samy o sobě 

prostupují jen těžko, jak bylo prokázáno například pro adefovir88, či antivirotika odvozená 

od 2,6-diamino purinů87, možnost zvýšit prostup CDV přes kožní bariéru se jeví jako žádoucí 

a výhodná.121 V rámci naší pracovní skupiny bylo již dříve zjištěno, že flux těchto látek lze efektivně 

zvýšit vhodnou volbou rozpouštědla, pH donorových vzorků a akcelerantu. Významný účinek v tomto 

směru prokázaly především akceleranty odvozené od aminokyselin, obsahující ve své struktuře 

dvanáctiuhlíkatý řetězec, jako například Transkarbam 12 nebo DDAK.87, 88 

 Použití Span 20, glukopyranosidu 12Glc6N, galaktosidu A15 ani terpenových derivátů sice nevedlo 

k nárůstu fluxu CDV přes lidskou kůži (stejně jako DDAK u lysolipidových proléčiv, diskutováno níže), 

po zhodnocení koncentrace tohoto antivirotika v kůži ale již byly výsledky zajímavější (Obr. 15). 

Monosacharidové 12Glc6N a A15 zvyšovaly koncentraci v epidermis ve srovnání s kontrolou přibližně 

7krát, v dermis nebyla hladina CDV výrazně zvýšena. Ester cinnamylalkoholu Ci-DAK, dosáhl 

podobného účinku (koncentrace v epidermis 8krát vyšší než kontrola, dermis neovlivněna). Estery 

citronelolu a borneolu (C-DAK a B-DAK) pak výrazně zvýšily nejen epidermální (AP 15 a 9), 

ale i dermální koncentraci CDV (8- a 4krát). 

Obr. 15. Vliv zkoumaných akcelerantů na koncentraci cidofoviru (CDV) v epidermis (sacharidové 
deriváty - a94, terpenové deriváty - b141) a dermis (terpenové deriváty - c141). Vzorec cidofoviru - d. * / + 
statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolou bez akcelerantu/se Span 20, obojí na hladině 
významnosti p < 0,05.  

Připravené akceleranty tedy selektivně zajišťovaly kumulaci CDV v kůži bez významného prostupu 

skrz kůži a mohly by tedy být s výhodou využity v lokální léčbě kožních onemocnění či nádorů 

způsobených viry citlivými na CDV bez projevů jeho systémových účinků.177 V celkovém kontextu 

je dobré si opět povšimnout účinku C-DAK, jehož vliv na kumulaci CDV v epidermis byl největší a navíc 

spojený s nárůstem množství léčiva i v hlubších vrstvách kůže (dermis), ovšem stále bez významného 

prostupu CDV skrz kůži. 
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Hodnocení schopnosti DDAK zvýšit prostup acyklických nukleosid fosfonátů (ANP) se kromě výše 

zmíněných publikací a manuskriptu věnuje i spoluautorská publikace Diblíková et al 201387 (Příloha 5). 

Hodnotí prostup a kožní kumulaci sedmi derivátů ANP v závislosti na jejich struktuře a použití 

akcelerantu DDAK . ANP jsou klíčovou skupinou klinicky užívaných antivirotik (vůči jejich jedinečnému 

mechanismu účinku je rezistentní jen úzké spektrum virů) s poměrně zvladatelnou toxicitou 

(především nefrotoxicita).176 Díky fosfonátové skupině ve struktuře obchází ANP první stupeň 

fosforylace potřebný k aktivaci nukleosidů na trifosfáty, nicméně je díky ní snížena prostupnost 

připravených antivirotik přes biologické membrány.178 Možnost zvýšit jejich prostup do těla tedy 

zůstává velmi atraktivní. 

Struktury acyklických nukleosid fosfonátů studovaných v monografii shrnuje Obr. 16. Jde 

o látku (R)-PMPDAP, analog tenofoviru s výjimečnou aktivitou proti viru HIV179, její enantiomer 

((S)-PMPDAP)179 a hydroxylovaný analog (S)-HPMPDAP účinný proti poxvirům a herpesvirům.180-182 

Dále hexadecyloxypropyl (HDP) estery (R)-PMPDAP a (S)-HPMPDAP jako proléčiva s vyšší lipofilitou 

(HDP-(R)-PMPDAP183 a HDP-(S)-HPMPDAP184, 185). Řada hydroxylovaných derivátů byla rozšířena ještě 

o 8-aza a cyklický derivát ((S)-8-aza-HPMPDAP a (S)-cHPMPDAP). 

Obr. 16. Struktury antivirotik, u nichž byl studován vliv DDAK na jejich flux a kumulaci v kůži.87 
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Flux samotných ANP přes lidskou kůži byl velmi nízký (0,5-1,4 nmol/cm2/h), podobně jako flux CDV 

v pokusech se sacharidovými a terpenovými deriváty. Mezi enantiomery PMPDAP nebyl v hodnotách 

významný rozdíl, zavedení hydroxylu na spojovací řetězec mezi diaminopurinovým skeletem a kyslíkem 

(R)-PMPDAP vedlo k dvojnásobnému poklesu fluxu vzniklého derivátu. Maskováním tohoto hydroxylu 

cyklizací v molekule (S)-cHPMPDAP však byl jeho negativní efekt vyrušen a flux se dostal zpět 

na úroveň PMPDAP. Flux i koncentrace (S)-8-aza-HPMPDAP v kůži byly srovnatelné s cyklickým 

analogem, flux obou byl oproti výchozímu (S)-HPMPDAP nižší, retence v kůži přibližně pětinová. HDP 

proléčiva nebyla v akceptoru vůbec detekována (Obr. 17). 

Obr. 17. Permeační profily (a-e) a flux (f) acyklických nukleosid fosfonátů (ANP) samotných 

a v kombinaci s akcelerantem DDAK.87 * statisticky významný rozdíl ve srovnání s aplikací léčiva bez 

akcelerantu na hladině významnosti p < 0,05. 

DDAK zvyšoval flux všech ANP derivátů 16-31krát (14,1-36,3 nmol/cm2/h, Obr 17). Množství 

hydroxylového a 8-aza derivátu v akceptoru bylo oproti výchozímu (R)-PMPDAP přibližně poloviční. 

Nejmenší vliv mělo přidání DDAK na flux cyklického (S)-cHPMPDAP (AP 16), na druhou stranu 

zajistil akcelerant 4,5násobné zvýšení koncentrace této látky v kůži. Flux lysolipidových HDP derivátů 

nebyl detekovatelný ani po přidání DDAK, nicméně akcelerant zvyšoval kumulaci těchto proléčiv v kůži 

pravděpodobně díky jejich lysolipidová povaze zajišťující vysokou afinitu k buněčným membránám. 
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Bližší studium retence ANP a jejich HDP proléčiv v jednotlivých kožních vrstvách (Obr. 18) ukázalo 

převážnou kumulaci těchto léčiv v nejsvrchnějších oblastech (co do celkového množství v kůži přibližně 

polovina v SC, po přepočtu na hmotnost vrstev v SC řádově vyšší koncentrace oproti epidermis 

a dermis). Lysolipidová proléčiva byla v kůži oproti ostatním ANP přítomna v přibližně 2-4krát větším 

množství, pravděpodobně díky jejich lipofilnější povaze zajištěné přítomností HDP řetězce. 

Koncentrace ANP ve SC činila 0,9-13,6 mM, lysolipidová léčiva zde dosahovala ve srovnání s volnými 

fosfonáty až 10násobné kumulace (až 13,6 mM). Po přidání DDAK bylo toto množství ještě 2-3krát 

znásobeno (koncentrace okolo 30 mM). Podobných výsledků bylo s DDAK dosaženo u epidermální 

a dermální koncentrace HDP esterů (koncentrace ovšem už v řádech stovek respektive desítek µM). 

Množství volných a cyklických ANP v kožních vrstvách bylo DDAK také zvýšeno, nicméně efekt 

byl signifikantní pouze u epidermální koncentrace. 

Obr. 18. Vliv DDAK na retenci acyklických nukleosid fosfonátů (ANP) v různých kožních vrstvách 
(souhrn - a, stratum corneum - b, epidermis - c, dermis - d).87 * statisticky významný rozdíl ve srovnání 
s aplikací léčiva bez akcelerantu na hladině významnosti p < 0,05.  

Zajímavých výsledků bylo dosaženo kombinací DDAK s (R)-PMPDAP a jeho hydroxylovaným 

derivátem (S)-HPMPDAP. (R)-PMPDAP je cenné antivirotikum, které účinností přibližně 30krát předčí 

svůj strukturní analog tenofovir, jednu z nejúčinnějších látek v léčbě infekcí virem HIV.179, 182 

Koncentrace (R)-PMPDAP, které se podařilo dosáhnout kombinací s DDAK by tak byla dostačující 

pro klinické využití této látky. Flux jeho (S)- derivátu byl po přidání DDAK stejně jako u fluxu léčiv 

samotných s (R)-PMPDAP srovnatelný, nicméně (S) enantiomer vykazuje proti HIV 15-40krát nižší 

účinnost než (R)182 a dosažené hodnoty už nedosahovaly terapeutických hladin. Lysolipidové proléčivo 

(HDP-(R)-PMPDAP), vykazuje ve srovnání s (R)-PMPDAP naopak 400krát vyšší in vitro účinnost proti 

HIV-1, avšak toto proléčivo nebylo v akceptoru ani po použití DDAK vůbec detekováno. I přes vhodný 
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distribuční koeficient je molekula proléčiva pravděpodobně příliš rozměrná na to, aby mohla efektivně 

procházet SC (Mw˃500 g/mol). Přestože HDP-(R)-PMPDAP neprocházel skrz kůži, vysoká koncentrace 

této látky ve SC i hlubších kožních vrstvách při použití DDAK vybízí k využití této kombinace v lokální 

léčbě infekcí citlivých na tenofovir. 

Hydroxylovaný (S)-HPMPDAP, účinný proti poxvirům srovnatelně nebo dokonce lépe než cidofovir181, 

neprocházel kůží ani po použití DDAK v množství dostačujícím k léčbě infekcí způsobených touto 

skupinou virů. Nicméně vzhledem k citlivosti herpesvirů vůči (S)-HPMPDAP a kumulaci jeho proléčiva 

HDP-(S)-HPMPDAP v kůži ještě navýšenou účinkem DDAK (ale jako u  HDP-(R)-PMPDAP bez systémové 

absorpce) se nabízí využít tuto látku právě ve formě vysoce účinného lysolipidového proléčiva 

v kombinaci s DDAK zajišťujícím kumulaci látky ve SC a epidermis k lokální topické léčbě herpetických 

infekcí.  
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3.6 Působení připravených akcelerantů na kožní bariérové vlastnosti 
a reverzibilita tohoto účinku 

 

Ovlivnění bariérových vlastností kůže lze sledovat pomocí stanovení fluxu modelových léčiv, který 

naznačí jak univerzálním akcelerantem je studovaná látka ve vztahu k fyzikálně chemickým 

vlastnostem permeantu. Elegantní možností, zabývající se pouze vlivem na funkčnost kožní bariéry 

je pak využití měření elektrické impedance a transepidermální ztráty vody (TEWL) po aplikaci 

akcelerantů. Obě metody jsou popsány v úvodu práce, nicméně v krátkosti si připomeňme, 

že elektrická impedance odpovídá „odporu“ kůže vůči prostupu nabitých částic a celkově koreluje 

s vlivem sloučenin na propustnost kůže (vyšší propustnost, nižší impedance).93 a při hledání 

akcelerantů bylo již dříve využito měření konduktivity jakožto veličiny k impedanci reciproké.92 Měření 

TEWL pak hodnotí, kolik vody projde přes danou plochu modelové membrány/kůže a je využíváno 

v dermatologii pro stanovení bariérové funkce kůže.186 Narušení kožní bariéry ztrátu vody zvyšuje 

a projevuje se nárůstem hodnoty TEWL. Měření této veličiny ale lze využít například i ke sledování 

změn bariérové funkce kůže zapříčiněných akceleranty transdermální permeace či vnějšími 

podmínkami a studiu obnovení tohoto jedinečného systému po odstranění zmíněných činitelů.98, 99  

Dvouhodinová aplikace sacharidového derivátu 12Glc6N vedla ke snížení elektrické impedance 

na přibližně 60 % původní hodnoty. Takto významný pokles naznačuje, že mechanismus účinku 

akcelerantu pravděpodobně spočívá v jeho přímém působení na kožní bariéru. Podobný pokles 

imedance (o 30-38 %) byl sledován i u galaktosylového A15 a všech akcelerantů odvozených 

od terpenů (B-DAK, C-DAK i Ci-DAK, Obr. 19), ovšem v tomto případě po 24hodinové aplikaci na kůži. 

Srovnatelný účinek po 2- a 24hodinové aplikaci napovídá, že pro dosažení akceleračního účinku 

by mohla dostačovat již 2h aplikace těchto látek, nicméně na TEWL neměla tato zkrácená aplikace 

u většiny ze zkoumaných akcelerantů významný vliv. Pro hodnocení reverzibility účinku tedy byla 

zvolena jejich 24h aplikace. Po odstranění akcelerantů byl dalších 24 hodin měřen TEWL/impedance, 

aby bylo možno sledovat, zda se kožní bariéra obnovuje. 
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Obr. 19. Hodnoty TEWL před a po aplikaci akcelerantů Span 20 a 12Glc6N (12Glc6N=5, 2h aplikace – a, 

24h aplikace - b)89; TEWL a impedance po 24h aplikaci A15, Span 20 a dodecylsíranu sodného (SDS), 

(c + d)94 a terpenových akcelerantů (e + f)141. * statisticky významný rozdíl oproti hodnotě před 

nanesením akcelerantů, + statisticky významný rozdíl ve srovnání s hodnotou těsně po odstranění 

akcelerantu, ≠ statisticky významný rozdíl ve srovnání s hodnotou kontroly ve stejný čas, vše na hladině 

významnosti p < 0,05.  

TEWL byl 24h aplikací 12Glc6N přibližně zdvojnásoben, nicméně do 24h od odstranění tohoto 

akcelerantu klesly jeho hodnoty zpět na výchozí hladinu. U ostatních akcelerantů byl v rámci 

reverzibility spolu s TEWL sledován i průběh hodnot impedance (Obr. 19). Přibližně trojnásobný nárůst 

TEWL po aplikaci A15 byl doprovázen poklesem impedance o 30 %. Hodnoty obou těchto markerů 

se v čase měnily podobně jako při aplikaci pozitivní kontroly, akcelerantu Span 20 (31% pokles 

impedance, TEWL ztrojnásoben). Na hladinu srovnatelnou s hodnotami před aplikací se TEWL vrátil 

během 24 h od odstranění obou sacharidových derivátů (impedance již za 8 h), což ukazuje, že účinek 

sacharidových derivátů Span 20¸ 12Glc6N i A15 na kožní bariéru je reverzibilní, a to v poměrně krátkém 

časovém úseku (Obr. 19 a, b, c, d).  Změna v impedanci po 24h aplikaci terpenových akcelerantů B-DAK, 

C-DAK a Ci-DAK byla srovnatelná se sacharidovými deriváty i pozitivní kontrolou DDAK (pokles 

o 32-38 %). Snížení impedance bylo oproti sacharidovým derivátům doprovázeno o něco vyšším 

nárůstem propustnosti pro vodu (3,3-3,9násobek hodnot před nanesením). Přes tyto signifikantní 

změny obou markerů bylo obnovení kožní bariéry po odstranění terpenových derivátů, stejně jako 

u sacharidových, poměrně rychlé (TEWL obnoven do 24 h, impedance do 4 h, Obr. 19 e, f). 
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Abychom se ujistili o vhodnosti metody měření TEWL a impedance pro hodnocení reverzibility účinku 

akcelerantů, byl do pokusů zahrnut i dodecylsíran sodný (SDS), jehož účinky na kožní bariérovou funkci 

nejsou plně reverzibilní.67, 187 Toto působení se potvrdilo i během našich pokusů (Obr. 20 a a c, 

Obr. 19  c a d), kdy 24h aplikace SDS sice nezvyšovala TEWL výrazně jinak než zkoumané akceleranty 

(5násobný nárůst u SDS, 3-4násobný u sacharidových a terpenových derivátů), nicméně tyto hodnoty 

ani 24 h po odstranění SDS neklesly na hladinu srovnatelnou se stavem před nanesením. Impedance 

byla po 24h aplikaci SDS na rozdíl od TEWL snížena markantněji než ostatními akceleranty (62% pokles 

vs. 30-40 % u sacharidových a terpenových derivátů) a její hodnoty zůstaly i 24 h po odstranění SDS 

oproti výchozím pouze poloviční. Měření TEWL i impedance tedy dokáže rozlišit mezi reverzibilním 

a ireverzibilním účinkem látek na kožní bariérové funkce a námi připravené akceleranty odvozené 

od sacharidů (12Glc6N, A15) i terpenů (B-DAK, C-DAK a Ci-DAK) prokazatelně působí vratným 

mechanismem. 

Obr. 20. Příklad ne zcela reverzibilního účinku dodecylsíranu sodného (SDS) na kožní bariérové 

vlastnosti. Hodnoty TEWL (a a b) a impedance (c a d) před a po aplikaci terpenových akcelerantů, DDAK 

a SDS.141 * statisticky významný rozdíl oproti hodnotě před nanesením akcelerantů, + statisticky 

významný rozdíl ve srovnání s hodnotou těsně po odstranění akcelerantu, ≠ statisticky významný rozdíl 

ve srovnání s hodnotou kontroly ve stejný čas, vše na hladině významnosti p < 0,05. 
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3.7 Interakce připravených látek s kožní bariérou 
 

3.7.1 Deriváty sacharidů a terpenů 

O připravených akcelerantech už tedy víme, že zvyšují flux látek s různými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi a jejich vliv na propustnost kůže je vratný.  Pro přesnější určení mechanismu tohoto účinku 

jsem pomocí infračervené spektroskopie studovala výsledek 24h působení akcelerantů 12Glc6N, A15, 

B-DAK, C-DAK a Ci-DAK na lidské stratum corneum (SC). Tato metoda je běžně používaná pro zkoumání 

organizovanosti lipidových systémů a vlivu akcelerantů na uspořádání složek SC.102, 103, 108, 188 

Při hodnocení účinku studovaných akcelerantů jsem se zaměřovala na oblast symetrických 

valenčních methylenových vibrací (νs(CH2), 2847-2855 cm-1)101, které jsou citlivým ukazatelem 

konformačních změn polymethylenových řetězců lipidové složky SC.101, 103, 108, 111 U kontrolních vzorků 

(60% PG) bylo maximum absorbčního pásu těchto vibrací v oblasti okolo 2848,5 cm-1, reflektující velmi 

těsně uspořádané řetězce lipidů v převážné all-trans konformaci (rigidní, bez možnosti pohybu).101, 111 

24h inkubace SC s 30mM akceleranty vedla k signifikantnímu posunu hodnot νs(CH2) do oblasti přes 

2850 cm-1, což indikuje nárůst počtu lipidových řetězců v gauche konformaci (Obr. 21). Tato 

konformace již umožňuje jistý pohyb řetězců okolo jejich osy (rotace), který vede k nižší uspořádanosti 

lipidové složky SC spojené se zvýšeím propustnosti kožní bariéry (Obr. 10).101, 110 

Obr. 21. Změny v oblasti valenčních symetrických methylenových vibrací po aplikaci akcelerantů 

odvozených od sacharidů (glukosylový 12Glc6N – a, b89; galaktosylový A15 – c, d94) a terpenů (e¸f141). 

* statisticky významný rozdíl oproti kontrole (60% PG) na hladině významnosti p < 0,05. 

Další důležitou oblastí jsou hodnoty okolo 1620-1650 cm-1 vypovídající o uspořádání proteinové 

složky SC. U kontrolních vzorků (60% PG) byl pozorován mírný přechod konformace keratinu 

z fyziologické α-helix do β-skládaného listu. Tento vliv PG na proteinovou složku odpovídá literatuře114 

a ve spektrech se projevil změnou poměru relativních ploch pásů příslušných amidových vibrací 

v oblasti 1650 cm-1 (α-helix) a 1620 cm-1 (β-skládaný list).102, 115 
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Monosacharidové ani terpenové akceleranty tento přechod dále nezvyšovaly, jejich mechanismus 

účinku tedy nespočívá v interakci s proteinovou složkou SC, ale jen s ovlivněním složky lipidové. Fakt, 

že připravené akceleranty působí na odlišné struktury kožní bariéry než PG (hydrofobní oblast 

lipidových řetězců vs hydrofilní oblast a proteiny) je jedním z vysvětlení jejich synergického účinku 

(podobně jako u kombinace PG s terpeny148 nebo prolinovým derivátem L-Pro255).36 Vzhledem k tomu, 

že změny v konformaci proteinů nejsou, na rozdíl od konformace lipidů, vratné114, a naše akceleranty 

působí reverzibilně, jejich vliv pouze na lipidovou složku SC zároveň logicky zapadá do výsledků studia 

reverzibility účinku těchto látek.  

Do pokusu byl zahrnut i Span 20, jehož interakci se SC jsme zatím nestudovali. Zjištěný posun νs(CH2) 

do oblasti nad 2850 cm-1 způsobený Span 20 (Obr. 21, c + d) však odpovídá dřívější studii, v níž tento 

akcelerant zvyšoval fluidizaci (pohyblivost) řetězců lipidových monovrstev SC.189 Co se týče 

terpenových derivátů, změny v IČ spektrech jsou velmi podobné výsledkům studia deuterovaného 

analogu DDAK, který taktéž způsoboval fluidizaci lipidové složky SC, aniž by měl vliv na proteiny.190 

Všechny připravené akceleranty tedy reverzibilní interakcí s lipidy SC snižují jejich uspořádanost 

(zvyšují fluidizaci), což vede ke snížení bariérové funkce kůže. Nedokážeme ale s jistotou říci, zda 

se akceleranty mezi lipidy SC jednotlivě vmezeřují, nebo se spíše v rámci lipidových dvouvrstev (lamel) 

shlukují a tvoří propustnější domény. K rozlišení těchto dvou možností by bylo třeba na SC aplikovat 

analogy akcelerantů s deuterovanými řetězci, umožňujícími odděleně sledovat jejich chování v rámci 

lipidové složky SC.100, 101, 113, 191 

3.7.2 Fluorescenčně značené akceleranty 

Další možnosti studia chování akcelerantů ve SC se věnuje také publikace Kopečná et al 2019170 

(Příloha 3), shrnující výsledky podrobného studia interakce fluorescenčně značených akcelerantů 

s lidskou kůží. Permeační studie s NBD značenými látkami za využití dvou modelových léčiv (TH a HC, 

Obr. 22) aplikovaných spolu s akceleranty v různých vehikulech (60% PG ve vodě („PG“), 70% ethanolu 

v PG („EtOH“)) odhalily nejen vliv vehikula a akcelerantů na prostup léčiva skrz kůži, ale také vliv léčiva 

na prostup akcelerantu. 

Flux TH z PG donoru byl koaplikací s NBD estery zvýšen 2-4krát, prostup HC zvyšovaly tyto 

akceleranty přibližně 4-7krát, Obr. 22 a, b). Při aplikaci v lipofilnějším EtOH donoru byl flux TH i HC 

6-12krát vyšší než u PG donoru, nicméně oproti kontrole (EtOH vehikulum + léčivo) nebyl flux obou 

modelových léčiv NBD estery zvýšen natolik jako u PG donoru (AP pro TH a HC 2 a 3, Obr. 22  e, f). 

Pro TH byla účinnost esterů vyrovnaná a pořadí se co do míry zvýšení fluxu měnilo v závislosti 

na použitém donoru. U HC vykazoval v obou variantách donoru nejvyšší účinnost NBD-C10. 

Připravené estery tedy fungují jako akceleranty, ovšem v nižší míře než původní DDAK (AP pro TH 

a HC 17 a 43). Důvodem může být jednak odlišná povaha dusíkových atomů obou sloučenin ve smyslu 

tvorby vodíkových můstků (jiné schopnosti být donorem/akceptorem), které byly již dříve popsány jako 

faktor ovlivňující účinnost akcelerantů55, 192, ale také větší rozměrnost navázané NBD značky 

ve srovnání s dimethylamino skupinou DDAK, která znesnadní vmezeření akcelerantu do lipidových 

vrstev.193 Každopádně je jisté, že fluorescenční značka připravených NBD esterů nezpůsobila vymizení 

jejich akceleračního účinku, který je sice nižší než u DDAK ale stále srovnatelný s účinností dříve 

zkoumaných fluoroforů.168 
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Obr. 22. Vliv vehikula a NBD esterů na flux teofylinu (TH, a+e) a hydrokortizonu (HC, b+f) a vliv vehikula 

a modelového léčiva na flux NBD kyseliny (c, d, g, h).170 * statisticky významný rozdíl oproti kontrole 

(vehikulum s modelovým léčivem bez akcelerantu), nebo mezi vyznačenými vzorky, na hladině 

významnosti p < 0,05. 

Zajímavé bylo sledovat prostup NBD esterů samotných. Žádný z nich nebyl během pokusu detekován 

v akceptoru, to se ale vzhledem k jejich vysoké lipofilitě dalo očekávat.194 Nicméně, v akceptorech 

všech vzorků (kromě kontrol) byla detekována NBD-kys. Aplikované estery tedy byly hydrolyzovány 

a vzhledem k jejich stabilitě v donoru i akceptoru muselo k této hydrolýze dojít vlivem esteráz přímo 

v kůži. To je prakticky možné a aktivita esteráz v kůži i po jejím zmrazení a opětovném rozmrazení byla 

již dříve popsána.195 

Flux NBD-kys z PG donoru byl u NBD-C8 dokonce vyšší než při aplikaci kyseliny samotné (Obr. 22, 

c, d). To je pravděpodobně způsobeno hydrofilní povahou kyseliny, která přes SC prochází obtížně, ale 

ve formě lipofilnějšího esteru se dostává do hlubších vrstev, kde je hydrolýzou uvolněna a skrz 

hydrofilnější dermis snáze prostupuje až do akceptoru. Je také dobré poznamenat, že u vzorků 

NBD-kys i NBD-C8 s HC bylo množství kyseliny v akceptoru u obou zmíněných látek zdvojnásobeno, což 

naznačuje, že během permeace nedochází jen k ovlivnění prostupu léčiva akcelerantem, ale že použité 

léčivo má vliv na prostup akcelerantu.  

Kromě těchto dvou interakcí se ještě přidává vliv donorového vehikula nejen na flux modelových 

léčiv, jak bylo zmíněno výše, ale i na flux akcelerantu. To se ukázalo při změně donoru z PG na EtOH 

na množství prošlé NBD-kys, jejíž prostup byl při aplikaci s HC na rozdíl od PG donoru nižší než u TH 

(Obr. 22, c, d, g, h). Permeabilitní koeficient kyseliny byl změnou vehikula na EtOH navýšen (s TH více 

jak 8krát, s HC přibližně 2krát), nicméně akcelerační poměr kyseliny oproti podání v PG donoru klesl 

v závislosti na esteru a léčivu 8-78krát. Pro detailní hodnoty si dovolím odkázat na tabulku 2 v článku 

Kopečná et al 2019 (Příloha 3). 
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Koncentrace modelových léčiv v epidermis a dermis nebyla NBD estery významně ovlivněna, což 

ukazuje, že akceleranty z této skupiny, stejně jako výše zmíněné monosacharidové a většina 

terpenových derivátů, zvyšují spíše prostup TH a HC skrz kůži než jejich hromadění v této tkáni. 

Co se týče NBD látek v epidermis, byla zde detekována jednak kyselina, ale také estery, jejichž 

koncentrace klesala s délkou řetězce. Do hydrofilní dermis se pak lépe než estery dostávala NBD-kys 

a vzhledem k probíhající hydrolýze zde bylo možné oproti původním akcelerantům sledovat nárůst její 

koncentrace (5-26% hydrolýza v závislosti na délce esterového řetězce, nejméně hydrolyzován 

NBD-C12). 

Abychom získali přesnější představu o tom, v jakém místě kůže k hydrolýze esterů začíná docházet, 

studovali jsme vývoj koncentrací NBD-C8 a NBD-kys v různé hloubce SC (pomocí metody stripování, 

kdy jsou z kožního povrchu páskou postupně strhávány vrstvy SC), v epidermis a dermis. Pokus ukázal, 

že většina esteru zůstává ve SC. K hydrolýze začíná docházet již v hlubších vrstvách SC a 3% molární 

množství uvolněné kyseliny odtud roste až k hydrolýze 54 molárních procent esteru v dermis (Obr. 23). 

Výskyt hydrolýzou uvolněné NBD-kys již v hlubších vrstvách SC souhlasí se studií, která potvrdila 

aktivitu esteráz v této svrchní vrstvě lidské kůže.196 

Obr. 23. Množství NBD-C8 a NBD kyseliny vzniklé jeho hydrolýzou ve vrstvách stratum corneum 

(„SC 2-21“), pod stratum corneum („Viable epidermis“) a v dermis.170 

Výsledky získané během permeačních pokusů ukazují, že ovlivnění permeability kůže je výsledkem 

komplexní interakce mezi léčivem, akcelerantem, donorovým vehikulem, ale i kůže samotné, jako 

metabolicky aktivní tkáně. Vzhledem k tomu, že mechanismus ovlivnění permeability může obecně 

spočívat ve zvýšení rozdělovacího koeficientu léčiva mezi SC/donor, nebo v interakci s lipidy či proteiny 

SC48, 197, rozhodli jsme se studovat i tyto parametry. 

Jelikož rozdělovací koeficient SC/donor nebyl v PG ani EtOH vehikulu změněn jak ve směru působení 

NBD esterů na modelová léčiva, tak ve smyslu opačném, mechanismus účinku těchto látek 

pravděpodobně nespočívá ve zvyšování tohoto parametru. Zbývalo tedy zjistit, jakým způsobem 

připravené fluorescenční akceleranty interagují s lipidovou a proteinovou složkou SC, k čemuž stejně 

jako u předchozích dvou skupin hodnocených akcelerantů posloužila infračervená spektroskopie 

lidského SC po aplikaci NBD esterů. 60% PG způsobil stejně jako například u pokusů se sacharidovými 

akceleranty mírné změny v konformaci proteinů (Příloha 1 a 2)94, 102 89, které však aplikací 

nejúčinnějšího z akcelerantů, NBD-C8 nebyly dál nijak zvýšeny. 

NBD-C8 tedy nejspíše podobně jako sacharidové a terpenové deriváty, ovlivňuje uspořádanost 

lipidové složky SC, což bylo po jeho aplikaci na lidské SC potvrzeno signifikantním posunem 
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symetrických valenčních vibrací do oblasti nad 2850 cm-1 spojeným s rozšířením zmíněného píku, 

indikujícím fluidizaci lipidových řetězců vedoucí k vyšší propustnosti SC (Obr. 24). Kontrolní vzorky 

a NBD-kys vykazovaly hodnoty těchto vibrací okolo 2848,6 cm-1, odpovídající těsně uspořádaným 

řetězcům v all-trans konformaci bez ovlivnění propustnosti.101 

Rozdíl v účinku esteru a kyseliny je pravděpodobně způsoben vyšší lipofilitou NBD-C8, dostačující 

k jeho začlenění mezi lipidy SC, kde vzhledem ke kratší délce svých esterových řetězců (oproti lipidům 

SC) pravděpodobně způsobuje narušení uspořádanosti lipidových řetězců vedoucí ke změně 

propustnosti.53, 118 Vzhledem k neuspořádanosti samotných esterových řetězců tohoto akcelerantu 

(νs(CH2) 2854 cm-1) je další možností tvorba samostatných domén NBD-C8 v rámci lipidů SC. Vzhledem 

k tomu, že nemáme k dispozici deuterované analogy akcelerantu (stejně jako u monosacharidových 

a terpenových derivátů), nemůžeme s jistotou potvrdit, která z těchto možností odpovídá realitě. 

Interakce připraveného značeného NBD-C8 s lipidovou složkou SC je přesto jednoznačná.  

Obr. 24. Změny v oblasti valenčních symetrických methylenových vibrací po aplikaci NBD kyseliny 

a NBD-C8 esteru170. * statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p < 0,05. 

Poslední metodou využitou při studiu interakce NBD akcelerantů s kožní bariéru pak konečně byla 

konfokální mikroskopie, umožňující přímo sledovat lokalizaci akcelerantu aplikovaného na kůži. Tato 

technika byla již dříve použita k monitorování různých metod ovlivnění kožní absorpce198, například 

ke sledování průběhu permeability kůže v závislosti na délce pretreatmentu akcelerantem199 nebo 

vlivu typu donoru a lipofility látek na jejich hromadění v kožních folikulech200. K vizualizaci 

fluorescenčně značených akcelerantů v kůží již dříve posloužila fluorescenční mikroskopie, která 

odhalila lokalizaci těchto látek v mimobuněčných prostorách, tedy lipidové složce SC.168 

Po 24h aplikaci našich značených akcelerantů na čerstvě získanou lidskou epidermis byla NBD-kys 

přítomna především v mezibuněčné lipidové složce SC (Obr. 25). V hlubší, „živé“, epidermis nebyla 

detekována žádná fluorescence způsobená touto látkou, což souhlasí jednak s výsledky permeačních 

studií, ve kterých se tato kyselina hromadila převážně ve svrchních vrstvách kůže, ale také s výsledky 

infračervené spektroskopie, které neukázaly žádný významný vliv NBD-kys na proteinovou složku SC 

(tedy korneocyty, do kterých se dle výsledků konfokální mikroskopie v podstatě nedostává a nemůže 

zde tedy ani působit). 

NBD-C8 se stejně jako kyselina hromadil převážně v oblasti mezibuněčných lipidů SC, což opět 

odpovídá výsledkům infračervené spektroskopie, kdy tento ester neměl vliv na proteiny, 

ale způsoboval  fluidizaci lipidů vyplňujících mezibuněčný prostor SC. 
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Vizualizace NBD derivátů tedy doplnila představu o chování fluorescenčních akcelerantů v kůži 

získanou na základě výsledků studia pomocí předchozích metod (permeace, koncentrace v kůži, 

rozdělovací koeficient, infračervená spektroskopie). 

Obr. 25. Mikroskopické snímky lidské epidermis po aplikaci NBD kyseliny (levá část) a NBD-C8 esteru 

(pravá část). Čísla značí vzdálenost snímku od povrchu epidermis (hloubku), úsečka odpovídá 100 µm. 

Zelená barva odpovídá fluorescenci NBD značky, modrá obarveným buněčným jádrům keratinocytů 

(na povrchu epidermis jsou keratinocyty bezjadernými korneocyty SC).170 
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3.8 Toxicita připravených akcelerantů 
 

3.8.1 Buněčná toxicita 

U nejúčinnějších akcelerantů odvozených od sacharidů (12Glc6N, A15) a terpenů (B-DAK, C-DAK, 

Ci-DAK) jsem na buněčné linii lidských keratinocytů (HaCaT) a fibroblastů (3T3) hodnotila jejich 

toxicitu. Hodnocení spočívalo ve stanovení hodnoty koncentrace akcelerantů, která po 48h inkubaci 

způsobí ve srovnání s kontrolou 50% úbytek živých buněk (50% pokles viability, IC50, Tab. 2). 

S využitím konfokální mikroskopie jsme pak studovali i vliv nízké (IC15) koncentrace aplikovaných 

akcelerantů na morfologii živých buněk a způsob buněčné smrti, nastávající po aplikaci koncentrace 

vyšší (IC85).  

Tab. 2. Hodnoty IC50 stanovené na buněčné linii fibroblastů (3T3) a keratinocytů (HaCaT). 

akcelerant 
IC50 [µM ± SEM] 

3T3 HaCaT 

12Glc6N 23,6 ± 1,0 19,8 ± 1,7 
A15 ˃ 60 ˃ 60 

B-DAK 65,3 ± 12,3 39,8 ± 2,8 
C-DAK 186,5 ± 10,0 166,8 ± 22,2 
Ci-DAK 116,7 ± 31,8 ˃ 800 

Transkarbam 12 25,6 ± 4,2 20,8 ± 1,3 
DDAK 175,2 ± 27,6 75,6 ± 12,7 
L-Pro2 182,6 ± 6,7 68,2 ± 11,5 

Hodnoty IC50 pro akceleranty odvozené od sacharidů (12Glc6N87, A1592)89, 94, terpenů (B-DAK, C-DAK, 

Ci-DAK)141 a již dříve popsané deriváty (Transkarbam 12, DDAK¸ L-Pro2)55 stanovené na buněčné linii 

fibroblastů (3T3) a keratinocytů (HaCaT). 

Hodnoty IC50 se pro jednotlivé buněčné linie v rámci jedné hodnocené látky většinou výrazně nelišily 

(Tab. 2). Výjimkou byl jednak ester borneolu B-DAK, jehož IC50 byla na HaCaT linii ve srovnání s 3T3 

poloviční (pro keratinocyty je tato látka tedy dvojnásobně toxičtější než pro fibroblasty) a derivát 

cinnamylalkoholu Ci-DAK, který na 3T3 linii vykazoval toxicitu srovnatelnou s ostatními terpenovými 

akceleranty, avšak u HaCaT buněk nebylo ani po aplikaci maximální spolehlivě rozpustné koncentrace 

tohoto akcelerantu (800µM) dosaženo IC50. 

Přestože 12Glc6N vykazoval oproti terpenovým derivátům vyšší toxicitu, jsou jeho hodnoty IC50 stále 

srovnatelné s účinným akcelerantem Transkarbam 12 (Tab. 2), který při každodenní aplikaci po 28 dní 

vykazoval u živých potkanů jen minimální kožní dráždivost a toxicitu.91  

Druhý sacharidový derivát, A15, se podařilo spolehlivě rozpustit maximálně do jeho 60µM 

koncentrace, která však nevede ani k 50% snížení viability buněk (u 3T3 a HaCaT odpovídá tato 

koncentrace přibližně hodnotám IC7 a IC40) a jeho IC50 je stále minimálně třikrát vyšší než 

u Transkarbamu 12. Jako akcelerant je A15 srovnatelný s 12Glc6N (Příloha 1 a 2), nicméně pokud 

zhodnotíme i toxicitu obou látek (která je v obou případech přijatelná), je perspektivnější látkou A15. 

Toxicitu srovnatelnou s A15 vykazuje i ester borneolu B-DAK (IC50 oproti Transkarbamu 12 přibližně 

dvojnásobné), což ukazuje dobrý bezpečnostní profil napříč zkoumanými typy derivátů. Další dva 

terpenové deriváty C-DAK a Ci-DAK vykazovaly ještě příznivější hodnoty IC50 (Tab. 2 a Příloha 4), 

srovnatelné například s DDAK a L-Pro2, vykazujícími v in vivo studii na potkanech přijatelnou toxicitu 

po perorálním podání (DDAK)73 a v podstatě nulovou kožní toxicitu (L-Pro2)55. 
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Přijatelná toxicita terpenových i sacharidových derivátů odpovídá vlastnostem výchozích látek 

(terpeny jsou obecně uznávané jako bezpečné sloučeniny78, 79, 12Glc6N a A15 se zase podobají 

neionickým surfaktantům odvozeným od sacharidů, které jsou mimo jiné používány v potravinářském 

či farmaceutickém průmyslu127 a jako akceleranty vykazují nízkou toxicitu a snadnou 

biodegradabilitu174), na které jsou připravené akceleranty po prostupu do hlubších vrstev epidermis 

díky esterové vazbě obsažené v jejich struktuře působením kožních esteráz195, 201, 202 velmi 

pravděpodobně rozloženy podobně jako bylo prokázáno například u DDAK73 nebo výše popsaného 

NBD-C8170. 

3.8.2 Pozorování vlivu akcelerantů na buňky pomocí konfokální mikroskopie 

Konfokální mikroskopie neodhalila po aplikaci akcelerantů v koncentraci odpovídající IC15 závažné 

změny v morfologii 3T3 či HaCaT buněk, došlo pouze k mírnému poklesu počtu buněk přiměřenému 

nanesené koncentraci látek (Obr. 26). Pouze 12Glc6N způsoboval u HaCaT buněk drobné změny 

ve tvaru mitochondrií, které mohou indikovat buněčný stres nebo pozměněný metabolismus. 

48h inkubace s akceleranty v koncentraci odpovídající IC85 logicky vedla ke značnému snížení počtu 

živých buněk, které si ale zachovávaly obvyklé znaky jako spletitou síť propojených mitochondrií 

či nezměněné jádro (Obr. 26 C). U poškozených buněk bylo možné sledovat jejich smrštění 

a zakulacení, redistribuci cytoskeletu nebo dokonce vymizení jeho signálu, dále byla viditelná 

kondenzace chromatinu v jádrech, která se smršťovala a někdy docházelo až k jejich fragmentaci 

(Obr. 26 F). Všechny tyto prvky odpovídají procesu apoptotické (řízené) smrti buněk, známky 

nekrotické smrti, vedoucí ke vzniku nežádoucí zánětlivé reakce, nebyly po inkubaci s akceleranty 

pozorovány.203 

Obr. 26. Příklad snímků z konfokálního mikroskopu po 48h inkubaci buněk s příslušnou koncentrací 
akcelerantu (zde po aplikaci akcelerantu  12Glc6N, převzato a upraveno z příslušné publikace89). 
Plazmatická membrána je značena zelenou, mitochondrie červenou a jádra modrou barvou. Bílé šipky 
označují vakuolizaci cytoplazmy HaCaT buněk (C nahoře), síť mitochondrií přeživších buněk (C níže), 
dále smrštěné 3T3 buňky se změnami v cytoskeletu a cytoplazmě (F horní a dolní šipka) 
či s kondenzovanými jádry (F střední šipka). Bílá úsečka odpovídá 100 µm. 
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Studie vlivu na viabilitu buněk tedy doplnila hodnocení připravených derivátů sacharidů i terpenů 

o zjištění, že tyto efektivní akceleranty s reverzibilním mechanismem účinku jsou navíc látky 

s přijatelnou toxicitou a, vzhledem k úzké souvislosti těchto dvou vlastností, velmi pravděpodobně 

i nízkým potenciálem kožní dráždivosti. 
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4 Závěr 
 

Navzdory poměrně pestré škále existujících akcelerantů je stále třeba hledat nové látky s širším 

spektrem účinku, reverzibilním účinkem a přijatelnou toxicitou. Cílem práce bylo studovat účinnost 

nových potenciálních akcelerantů transdermální permeace. Byly připraveny a zkoumány látky 

odvozené od sacharidů terpenů a fluorescenčně značené deriváty. 

Sacharidové deriváty 12Glc6N a A15 prokázaly účinnosti srovnatelnou s prokázaným akcelerantem 

Span 20. Tyto látky reverzibilním mechanizmem zvyšují prostup modelových léčiv teofylinu 

a hydrokortizonu a zajišťují kumulaci antivirotika cidofoviru ve svrchních kožních vrstvách. 

Podobně jako sacharidové deriváty 12Glc6N a A15 fungují estery terpenů borneolu, citronelolu 

a cinnamylalkoholu (B-DAK, C-DAK a Ci-DAK). Oproti 12Glc6N a A15 vykazují lepší akcelerační účinek 

(akcelerační poměry pro TH a HC až 47 a 82; u sacharidových derivátů 9 a 5), a zároveň si zachovávají 

reverzibilní mechanismus účinku založený na jejich interakci s bariérovými lipidy doprovázený nízkou 

toxicitou. Ve srovnání s prokázaným akcelerantem DDAK tyto deriváty jeho účinek kopírovaly 

či dokonce předčily. 

Obě skupiny látek tedy poskytují cenné akceleranty. Aby byl jejich účinek studován na co nejširším 

spektru permeantů, byl jako třetí modelové léčivo použit cidofovir, účinné antivirotikum (s hydrofilní 

molekulou). Všechny akceleranty zvyšovaly kumulaci cidofoviru ve stratum corneum a epidermis aniž 

by navýšily jeho flux přes kůži. Toho by šlo s výhodou využít pro zlepšení lokální terapie kožních nemocí 

a nádorů způsobených viry citlivými na cidofovir. Výsledky odpovídají účinku akcelerantu DDAK při 

koaplikaci s lipofilními proléčivy antivirotik zjištěnému při studiu účinnosti tohoto akcelerantu 

na prostup několika těchto velmi účinných látek ze skupiny acyklických nukleosid fosfonátů  

I když mají fluorescenčně značené deriváty díky NBD značce odlišné vlastnosti než výchozí akcelerant 

DDAK, zachovávají si částečný akcelerační účinek. Studium jejich aktivity odhalilo, že při prostupu přes 

kůži nedochází jen k interakci ve smyslu vlivu akcelerantu na prostup permeantu, ale že použitý 

permeant také ovlivňuje prostup akcelerantu do kůže. Navíc byla odhalena hydrolýza studovaných 

akcelerantů již v hlubších vrstvách stratum corneum, i kůže samotná tedy rozhoduje o míře působení 

akcelerantu (minimálně ve smyslu délky jeho působení). 

V rámci předložené práce se tedy podařilo připravit několik nových akcelerantů odvozených 

od přírodních látek s velmi výhodnými vlastnostmi in vitro. Připravené deriváty sacharidů i terpenů 

fungují jako účinné akceleranty s přijatelnou toxicitou a reverzibilním mechanismem účinku založeném 

na interakci s lipidovou složkou stratum corneum. Pozornost si zasluhuje především ester citronelolu 

C-DAK s velmi dobrým účinkem na prostup tří léčiv s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi přes 

kožní bariéru doprovázeným velmi přijatelnou toxicitou. Studium fluorescenčně značených látek zase 

ukázalo zajímavé komplexní interakce mezi akcelerantem, modelovým léčivem a kůží samotnou.  

Získané výsledky ukazují, že cesta hledání nových akcelerantů ve skupině přírodních látek je slibným 

směrem, kterým se vyplatí dále ubírat. Povzbudivé je i otevření další alternativy studia chování 

akcelerantů přímo v kůži s využitím konfokální mikroskopie. Pozitivním faktem podporujícím další 

hledání podobných struktur je, že tyto látky navzdory poměrně rozměrné fluorescenční značce nemusí 

ztrácet svou akcelerační účinnost. 
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řetězcem (3-8 uhlíků). Byly také připraveny analogy těchto derivátů odvozené od hydroxyprolinu 

a oxoprolinu. Nejúčinnější látky se mi již podařilo charakterizovat a studovat jejich účinek podobně 

jako u výše popsaných sacharidových, terpenových či fluorescenčních derivátů. Výsledky však 

v současnosti zatím nejsou připravené k publikaci. 
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Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. a Mgr. Anna Nováčková. V rámci hodnocení účinku DDAK 
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Na přípravě vzorků pro konfokální mikroskopii fluorescenčně značených akcelerantů (Příloha 3) jsem 

se podílela spolu s Mgr. Michaelou Sochorovou, při studiu hydrolýzy těchto akcelerantů kožními 
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permeace, ale rolí cholesterolu v bariérové funkci kůže, není v předkládané disertační práci zahrnuta.  
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Použité zkratky 
 

3T3; buněčná linie fibroblastů (Swiss albino mouse embryonic fibroblasts) 

AP; akcelerační poměr (podíl fluxu při použití akcelerantu a u kontroly bez akcelerantu) 

ATR-FTIR; infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací a zeslabenou úplnou reflektancí 

Azone; 1-dodecylazacykloheptan-2-on 

CDV; cidofovir 

DDAIP; dodecylester 2-(dimethylamino)propanové kyseliny 

DDAK; dodecylester 6-(dimethylamino)hexanové kyseliny 

DMSO; dimethylsulfoxid 

HaCaT; buněčná linie keratinocytů (spontaneously immortalised human keratinocytes) 

HC; hydrokortizon 

logP; rozdělovací koeficient oktanol/voda 

L-Pro2; dodecylester (S)-N-acetylprolinu 

MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid 

MW; molekulová hmotnost 

NBD; 7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl 

NMR; nukleární magnetická rezonance 

NR; neutrální červeň 

PG; propylenglykol 

SC; stratum corneum 

SDS; dodecylsíran sodný 

SEM; střední/standardní chyba průměru 

Span 20; sorbitan monolaurát 

TEWL; transepidermal water loss, ztráta vody přes kůži/membránu 

TH; teofylin 

Transkarbam 12; 5-(dodecyloxykarbonyl)pentylammonium-5-(dodecyloxykarbonyl)pentylkarbamát 
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