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SEZNAM ZKRATEK: 

 

CP karbopol 

EC ethylcelulóza 

HEC hydroxyethylcelulóza 

HPC hydroxypropylcelulóza 

HPMC hydroxypropylmethylcelulóza 

MC methylcelulóza 

MDF maximal detachment force 

NaCMC sodná sůl karboxymethylcelulózy 

PAA polyakrylová kyselina 

PC polykarbofil 

PVP polyvinylpyrrolidon 

TWA total work of adhesion 
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1. ÚVOD 

S prvním konceptem mukoadheze jako nové strategie prodlouţeného 

uvolňování léčiva přišel v počátku 80. let 20. století profesor J. R. Robinson na 

Univerzitě ve Wiskonsinu. Bylo to prodlouţené uvolňování ze sliznice oka. 

Postupně se vyvíjely mukoadhezivní polymery, které mohly adherovat i na jiné 

slizniční membrány. Další významnou vstupní branou pro léčiva je sliznice 

ústní dutiny. Představuje spolehlivé a atraktivní podání léčiva s dobrou 

přijatelností pacienty. Sliznice je relativně propustná a velká, rychle se 

regeneruje, je tolerantní k potenciálním alergenům a je velmi bohatě prokrvená. 

Orální slizniční podání obchází jaterní first-pass efekt a zabraňuje 

předsystémové eliminaci léčiva v gastrointestinálním traktu. Toto má význam 

především pro peptidická léčiva. Podmínky resorpce léčiva v ústech jsou 

závislé od přesného místa aplikace. Souvisí to s odlišnou tloušťkou, 

keratinizací sliznice, a tím se měnící propustností pro vodu a léčiva, jako i se 

stupněm prokrvení sliznice. Nejvýznamnější slizniční oblasti pro podání léčiva 

v ústní dutině jsou líce, spodina jazyka, dásně a horní patro. Tato rešeršní práce 

je zaměřena na bukální podání léčiv. 
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2. CÍL PRÁCE 

Tato rešeršní práce by měla podat ucelenou informaci o mukoadhezi v ústní 

dutině, vyuţitelných mukoadhezivních polymerech v této aplikaci, bukálních 

lékových formách a srovnání jejich vlastností a vhodnosti pouţití s prioritním 

zaměřením na bukální tablety.  
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3. VLASTNÍ REŠERŠE 

3.1. ÚSTNÍ SLIZNICE 

3.1.1. Anatomie ústní sliznice 
(1,2,3,4,5,6,7,8,22,23) 

 

Ústní dutina se dělí na vnější vestibulární část, ohraničenou rty a vlastní 

dutinu.  

Vlastní ústní dutina je lemována relativně širokou, mnohovrstevnatou a 

vysoce prokrvenou sliznicí. U dospělého člověka pokrývá sliznice plochu 

přibliţně 200 cm
2
. Léčiva zde mohou vstupovat do systémového krevního 

oběhu přes síť kapilár. 

 

Sliznice dutiny ústní má jinou strukturu i vlastnosti, neţ sliznice v dalších 

částech gastrointestinálního traktu a jiných  ústrojí. Podobné uspořádání má 

sliznice jícnu, některými vlastnostmi se podobá  kůţi. Orální sliznice se liší od 

sliznice ţaludku, tenkého a tlustého střeva především uspořádáním epitelu. 

Epitel, vystýlající tělesné a orgánové dutiny a pokrývající celý povrch těla, je 

tvořen buňkami vzájemně těsně přiléhajícími, s konstantním udrţováním jejich 

počtu. Jeho povrchová vrstva chrání tkáně a orgány před mechanickými a 

chemickými vlivy. Sliznici ţaludku, tenkého a tlustého střeva pokrývá  

jednoduchý epitel, sloţený  pouze z jedné vrstvy buněk, z čehoţ vyplývá 

snadnější absorpce látek v těchto částech. Kůţe, ústní sliznice a jícen jsou 

pokryty několikavrstevným epitelem, jehoţ buňky od bazální membrány 

k povrchu epitelu procházejí diferenciací. Epitel se liší svou tloušťkou 

v různých místech ústní dutiny (viz Tab. 1). Např. bukální sliznice je tvořena 

přibliţně 40-50 vrstvy buněk, zatímco sublingvální o něco méně.
(4)  

 

V ústní dutině rozlišujeme 3 typy  sliznice (viz Obr.1). 

První je sliznice pokrývající dáseň a tvrdé patro, oblasti vystavené 

mechanickým silám ţvýkání. Epitel je keratinizován a těsně připevněn  

kolagenní spojovací tkání k strukturám uloţených pod ním. Tento typ 

představuje asi  25% povrchu dutiny ústní.  
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Druhý typ sliznice pokrývá zbytek dutiny (rty, líce, dno dutiny, spodní část 

jazyka a měkké patro), kromě dorzální části jazyka. Její epitel není pokryt 

keratinovou vrstvou, nazývá se někdy nekeratinizovaný. Sliznice je vázána 

volněji pomocí elastické tkáně k níţe uloţeným strukturám. Pokrývá asi 60% 

celkového povrchu.    

Třetí typ sliznice (specializovaná), která pokrývá dorzální část jazyka, se 

skládá z keratinizovaného i nekeratinizovaného epitelu, který je těsně vázán 

k svalu jazyka. Zaujímá zbylých 15% plochy ústní dutiny. 
(1,4,6,) 

 

Obr.1: Rozloţení tří základních typů sliznice v ústní dutině 
(1) 

(Pozn.: 

masticatory mucosa – ţvýkací sliznice, první typ; lining mucosa – lemující 

sliznice, druhý typ; specialized mucosa – specializovaná sliznice, třetí typ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíly struktury uvedených typů sliznic vznikají během diferenciace (viz 

Obr. 2). Keratinocyty jsou kubické nebo sloupcovité buňky přítomné 

v nejniţších vrstvách epitelu, které mají schopnost se dělit, čímţ zajišťují 

obnovu sliznice. Rovnováha počtu buněk můţe být ovlivněna mnoha faktory, 

včetně stáří nebo probíhající nemoci. Rychlost regenerace epitelu je další 

důleţitou charakteristikou pro jednotlivé typy epitelu. V keratinizovaném 
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epitelu během diferenciace dochází k tvorbě povrchové vrstvy zploštělých 

buněk hexagonálního tvaru. Neţ však buňky dospějí do tohoto stádia, 

akumulují v předešlých fázích diferenciace lipidy a proteiny, především keratin 

v membránových organelách. Tyto organely v oblasti stratum corneum splývají 

s buněčnou membránou a dochází k vytlačení lipidů do mezibuněčných 

prostorů epitelu. Zde se vyskytují jako souvislé lipidové lamely, které se 

podílejí na bariérové funkci epitelu. Vnitřek buňky zůstane vyplněn proteiny, 

včetně keratinu. Tuto vrstvu proto nazýváme keratinovou. Keratinová vlákna 

vytvářejí mezi sebou kovalentní vazby. V nekeratinizovaném epitelu probíhá 

hromadění lipidů a keratinu v daleko menším rozsahu a změny v morfologii 

buněk během diferenciace jsou podstatně méně patrné, neţ v epitelu 

keratinizovaném. Zralé buňky povrchových vrstev si ponechávají jádro a jiné 

organely, nejsou tak výrazně zploštělé a nedochází k tvorbě svazků vláken 

keratinu. Mezibuněčné prostory nevyplňují souvislé lipidové lamely, ale pouze 

ojedinělé shluky lipidů, coţ se zřejmě odráţí vyšší permeabilitou tohoto 

epitelu. U tohoto typu sliznice nenazýváme vrstvu tvořící bariéru stratum 

corneum. 
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Obr.2: Obrázek znázorňující hlavní strukturální změny během diferenciace: 

a) keratinizovaného epitelu, b) nekeratinizovaného epitelu 
(1) 

(Pozn.: 

keratinized layer – keratinizovaná vrstva, granular layer – granulární vrstva, 

membrane-coating granules – granula pokryta membránou, Prickle-cell layer – 

vrstva Pricklových buněk, basal layer – bazální vrstva, superficial layer – 

povrchová vrstva, intermediate layer – střední vrstva) 
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Pod bezcévnatým epitelem je bazální membrána (1 - 2m) 
(6)

, oddělující 

hustou vazivovou vrstvu (lamina propria), ve které jsou přítomny malé cévy a 

kapiláry(viz Obr. 3). Průtok krve je odlišný v jednotlivých regionech ústní 

dutiny.
(1)  

Další struktury, které jsou situovány pod vazivovou vrstvou v oblasti zvané 

submukóza komunikují s vnějším prostředím, čímţ porušují jinak souvislý 

povrch a mohou představovat vedlejší cestu pro látky neschopné procházet 

vlastním epitelem
(5)

 . Jedná se o zuby, kanálky slinných ţláz nebo tukové 

ţlázy. 

 

Obr. 3: Struktura orální sliznice 
(4) 
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Tab. 1: Parametry, které působí na resorpci léčiv v oblasti ústní dutiny 
(2) 

 

 

Aplikace Tloušťk

a (µm) 

Čas 

regenerace 

(dny) 

Průtok 

krve 

(ml/min) 

Propustnost 

(*10
-7

 

cm/min) 

Keratinizace  

bukální 500-600 13 20,3-24,0 579 ţádná 

gingivální 200  14,7-19,5  přítomná 

sublingvální 100-200 20 9,7-12,2 973 ţádná 

transdermál

ní 

120 27 9,4 44 přítomná 
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palatální 250-310 24 7,0-8,9 450 přítomná 

 

   

Hlenová vrstva 

Buňky epitelu jsou obklopeny mezibuněčnou gelovitou hmotou. Hlen je 

syntetizován slinnými ţlázami jako součást slin. Denní produkce hlenu činí 0,5 

– 2 l. Průměrná tloušťka vrstvy se pohybuje v rozmezí 50 – 450 m. 

Chemické sloţení: voda  95% 

                               glykoproteiny a lipidy 0,5 – 5%   

                               minerální soli 1% 

                               volné proteiny  0,5 – 1% 

Funkce hlenové vrstvy jsou : protektivní, bariérová, adhezivní, lubrikační.
(7) 

 

3.1.2. Ústní sliznice jako bariéra permeability 

 

V minulosti byly vedeny experimentální studie ke zjištění polohy a povahy 

permeabilitní bariéry, zprvu v epidermis, později i v orální sliznici. Byla 

sledována penetrace různých látek např. peroxidázy izolované z křenu nebo 

prvku lanthanu. V keratinizované  sliznici se průchod sledované látky zastavil 

mezi granulární a keratinizovanou vrstvou, stejně jako v případě experimentů 

demonstrovaných na epidermis. Toto místo se shoduje s místem, kde dochází 

k uvolnění lamelových struktur do mezibuněčného prostoru. 

V nekeratinizované sliznici byl průchod limitován v oblasti, kde rovněţ 

probíhá vypuzení obsahu granul do mezibuněčného prostoru. Ačkoliv 

morfologie a obsah granul se liší od granul keratinizované sliznice, jejich 

umístění a funkce se shodují. Kromě této primární bariéry epitelu hraje roli 

v propustnosti také bazální membrána, limitující transport látek mezi epitelem 

a spojovací tkání (lamina propria). Z důvodu své nízké hustoty však 

představuje pouze doplňkovou bariéru permeability. Relativně velké molekuly 

mohou být průchozí, ale např. imunokomplexy jsou zde zachyceny. 

Obecně lze říci, ţe permeabilita v ústní dutině klesá v pořadí sublingvální, 

bukální a palatální sliznice, coţ je dáno relativní tloušťkou a stupněm 

keratinizace. 
(4,5)
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Lipidový charakter bariéry permeability
 (1,3)

 (viz Tab. 2) 

 

Keratinizovaný orální epitel obsahuje řadu látek lipidové povahy, 

podílejících se na bariérové funkci. Keratinocyty v bazální vrstvě obsahují 

zejména fosfolipidy (sfingomyelin, fosfatidylcholin, fosfatidylethanolamin, 

v menších mnoţstvích pak fosfatidylserin a fosfatidylinositol), cholesterol, 

glukosylceramidy a ceramidy. Tyto látky jsou hromaděny v granulích. 

V posledních stádiích diferenciace dochází k modifikaci některých z těchto 

lipidů pomocí řady hydrolytických enzymů. Odbourávají se především 

fosfolipidy a glukosylceramidy. Výsledné sloţení lipidů ve stratum corneum 

představuje směs ceramidů, cholesterolu, mastných kyselin a menšího 

mnoţství fosfolipidů a glykoceramidů. V nekeratinizovaném epitelu je znatelně 

menší obsah hydroláz, proto fosfolipidy  a glukosylceramidy jsou hojnější 

v konečné lipidové kompozici.  

Propustnost vody se liší v jednotlivých regionech dutiny ústní (viz Tab. 1) a 

je charakterizována  koeficientem permeability, který roste v pořadí kůţe  

keratinizovaná orální sliznice   nekeratinizovaná orální sliznice. Tato 

tendence je vysvětlena uspořádáním bariéry v jednotlivých místech. 

V epidermální stratum corneum převládá membrána v gelové fázi, orální 

stratum corneum obsahuje směs gelu a tekutých krystalů a 

v nekeratinizovaném orálním epitelu lze očekávat především fázi tekutých 

krystalů. 

 

Tab. 2: Lipidové spektrum v různých regionech (uvedeno v hmotnostních 

procentech) 
(1) 

 

 

 Epidermální 

stratum 

corneum 

Palatální 

stratum 

corneum 

Bukální bariéra 

fosfolipidy 0,0 12,1 34,6 

cholesterol sulfát 2,0 9,8 0,9 

glykosylceramidy 0,7 2,6 19,0 
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acylglykosylceramid

y 

0,0 0,0 0,0 

ceramidy 2-6 34,9 23,0 8,3 

acylceramidy 6,0 0,9 0,0 

cholesterol 28,4 22,5 16,6 

mastné kyseliny 13,9 7,6 11,0 

triglyceridy 21,1 5,2  

estery cholesterolu 12,8 1,3 3,6 

 

 

Ovlivnění permeability pomocí urychlovačů permeability tzv. enhancerů
(1,4)  

 

Enhancery jsou látky přidávané přímo k farmaceutickým formulacím, aby 

byla zvýšena  rychlost a rozsah absorpce léčivé látky s hlavním cílem zvýšit 

biodostupnost. Nesmějí  poškozovat sliznici nebo vykazovat toxické účinky. 

Často by podání přes orální sliznici mohlo představovat velice výhodnou 

alternativu, ale právě omezená permeabilita (niţší neţ  intestinální sliznice) 

s relativně malou plochou ústní sliznice, vyţaduje pouţití vhodného 

urychlovače. Enhancery se hojně pouţívají také při nasální, rektální, 

intestinální a dermální aplikaci k urychlení absorpce. Látky pouţívané v těchto 

místech jsou často shodné s těmi pouţívanými v orální aplikaci.  

 

Rozdělení enhancerů 
(1) 

: 

1. Soli ţlučových kyselin a jiné steroidní detergenty (glykocholát sodný, 

taurocholát sodný, saponiny) 

2. Surfaktanty – neionické (polysorbát 80, estery sacharózy, 

dodecylmaltozid), kationické (cetyltrimethylamonium bromid), anionické 

(laurylsulfát sodný, mastné kyseliny) 

3. Jiné (azon, salicyláty, cheláty, sulfoxidy) 

                     

 Jedním z mechanismů urychlování absorpce je zvýšení fluidity 

intercelulárních lipidů, např. kyselina olejová a další mastné kyseliny, azan a 

dimethylaminoacetát lze pouţít u bukálních forem. Další mechanismy 

spočívají v alteraci buněčných proteinů, extrakcí mezibuněčných lipidů nebo 
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uvolnění různých látek zabudovaných v membráně buněk epitelu (fosfolipidy, 

cholesterol, proteiny). Takto fungují např. surfaktanty. Reverzibilita tohoto 

ovlivnění permeability je mnohem pomalejší neţ při zvyšování fluidity. Soli 

ţlučových kyselin zase vytváří micely, čímţ tvoří ochranu před enzymatickým 

odbouráváním nebo agregací proteinů.      

  

Způsoby transportu přes orální sliznici 
(1) 

 

Hlavní bariéru pro hydrofilní látky, z důvodu nízké rozpustnosti v lipidech, 

tvoří lipofilní buněčné membrány. Mezibuněčné prostory, ač vyplněné velkým 

mnoţstvím lipidických sloučenin, představují společně s cytoplazmou relativně 

hydrofilní prostředí, představující bariéru pro látky lipofilní. Epitel můţe tak 

být chápán jako mozaika lipofilních a hydrofilních regionů. Z uvedeného 

vyplývá ţe zde existují dva hlavní způsoby transportu. Transcelulární cesta 

přes buněčné membrány bude převaţovat u látek lipofilních, naopak 

paracelulární cestou budou transportovány látky hydrofilní. Kaţdá látka můţe 

procházet skrz oběma způsoby současně, jeden však bude vţdy převládající. 

Transcelulární způsob je zprostředkován endocytózou a aktivním transportem. 

Paracelulární probíhá volnou difuzí.            

 

 

 

 3.1.3. Podání léčiva přes ústní sliznici 
(4,7)

     

 

Zásadním mezníkem podávání léčiv přes orální sliznici bylo bezesporu 

úspěšné podání nitroglycerinu přes sublingvální sliznici při léčbě anginy 

pectoris. Dalším předmětem mnoha studií bylo podávání peptidických léčiv, o 

nichţ bylo známo, ţe jsou jiţ presystémově odbourávány proteolytickými 

enzymy gastrointestinálního traktu a jater. Zejména podání insulinu, 

proinsulinu, thyreotropin uvolňující hormonu nebo kalcitoninu  přes orální 

sliznici zkoumá řada prací. Bylo známo, ţe i orální sliznice obsahuje peptidázy, 
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coţ naznačovalo nevhodnost podání těchto léčiv touto cestou. Některé studie 

však odhalily, ţe existují aminopeptidázy vázané na povrch sliznice a 

endopeptidázy  a karboxypeptidázy přítomné v cytosolu epiteliálních buněk. 

Bylo dokázáno, ţe v neporušené bukální sliznici k hydrolýze léčiva nedochází. 

Důvodem je fakt, ţe aminopeptidázy mohou štěpit proteinové léčivo aţ po 

částečné hydrolýze endopeptidázou. Za předpokladu, ţe proteinová léčiva 

procházejí orální sliznicí především mezibuněčnými prostory, je tedy moţné 

takto podávat např. insulin. Pro léčiva, která by potenciálně mohla být 

podávána skrz orální sliznici jsou vţdy nezbytné údaje o rychlosti a rozsahu 

degradace a absorpce.  

   

Protoţe stratum corneum je v keratinizovaných oblastech potenciální 

bariérou permeability, je tradicí podávat léčiva pouze na oblasti 

nekeratinizované. 

Podávání léčiv přes ústní sliznici má tři kategorie: 

1. sublingvální aplikace: systémové podání léčiv přes sliznici lemující dno 

úst 

2. bukální aplikace: systémové podání léčiv přes sliznici lemující líce 

3. lokální aplikace: podání léčiva topicky, s působením v ústní dutině  

 

Výběr z těchto moţností pro podání léčiva určují anatomické a 

permeabilitní rozdíly anebo schopnost udrţení podaného přípravku po potřebný 

čas v jednotlivých místech.  

Sublingvální sliznice je relativně dobře propustná, poskytující rychlou 

absorpci a přijatelnou biodostupnost. Je proto vhodná pro podání léčiv, u 

kterých je nutný rychlý nástup účinku a dávkování s nízkou frekvencí. 

Z důvodu vyšší přítomnosti slin, absence nehybné sliznice a hladké svaloviny 

je zde problém i s upevněním adhezivního systému. 

Bukální sliznice je propustná méně, absorpce zde probíhá pomaleji a 

biodostupnost je rovněţ niţší. Avšak je preferována pro systémové podávání 

léčiv před sublingvální aplikací. Výchozí vlastnosti týkající se absorpce jsou 

vhodné především pro podání léčiv s prodlouţeným účinkem. Přítomnost 

hladké svaloviny a relativně imobilní sliznice zde umoţňuje upevnění 

adhezivního systému  
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Lokální podání na tkáně dutiny se uplatňuje při tlumení bolesti zubů, léčbě 

bakteriálních a fungálních infekcí, terapii aftů nebo dentální stomatitidě, či 

periodontitidě. Aplikují se  bioadhezivní systémy buď na patro, dáseň nebo 

bukální sliznici.  

3.1.4. Výhody a omezení bukálního podání léčiva
(1,3,7) 

 

Výhody bukálních mukoadhezivních systémů 

 

1. Snadné podání 

2. Snadné ukončení terapie 

3. Moţnost umístění léčiva do dutiny ústní na prodlouţenou časovou 

periodu (prodlouţení času absorpce) 

4. Moţnost podání pacientům v bezvědomí 

5. Alternativa podání léčiv s vysokým first-pass efektem nabízející vyšší 

biodostupnost 

6. Moţnost modifikace sliznice s ovlivněním permeability, inhibice 

proteázové aktivity nebo redukce imunitní odpovědi, umoţňující výhodné 

podávání např. proteinových a peptidových léčiv 

7. Alternativa podání léčiv nestabilních v kyselém prostředí ţaludku, 

v zásaditém prostředí střeva nebo náchylných k odbourávání  enzymy 

gastrointestinálního traktu.  

8. Alternativa pro léčiva s nedostatečnou biodostupností podaných per os 

9. Moţnost sníţení dávky, tím sníţeno i riziko vedlejších neţádoucích 

účinků 

10. Ústní sliznice (na rozdíl od ostatních) neobsahuje v epitelu tzv. 

gobletové buňky, produkující hlen, pod bioadhezivně umístěným systémem 

nedochází k narušení difuze léčiva nově vzniklým hlenem.   

11. Přítomnost slin zajišťuje rozpouštění léčiva (na rozdíl od 

transdermálního či rektálního podání)  

 

Omezení bukálního podání léčiv 

 

1. Léčiva, která dráţdí sliznici, mající hořkou nebo kyselou chuť, nebo    
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nepříjemný zápach by neměla být podávána touto cestou 

2. Některá léčiva nejsou stabilní při pH na bukální sliznici   

3. Nemoţnost podání relativně vysokých dávek Velikost bukální 

dávkovací formy je limitováné plochou vhodnou pro umístění adhezivního 

systému. Tím je omezeno mnoţství léčiva, které můţe být do systému 

zakorporováno. 

4. Přijímaní potravy nebo tekutin v přítomnosti bukálního přípravku by 

mělo být omezeno 

5. Moţnost spolknutí přípravku pacientem 

6. Moţnost pouţití pouze pro léčiva, která jsou absorbována pasivní 

difuzí 

7. Nadměrná hydratace vede k nadměrnému bobtnání bioadhezivních 

polymerů, můţe dojít k narušení bioadheze nebo integrity přípravku  
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3.2. BIOADHEZE / MUKOADHEZE 

3.2.1. Definice a teorie bioadheze  
(2,8,11)

     

 

Bioadheze je společný pojem pro všechny druhy adhezivních jevů, u 

kterých je alespoň jedna ze zúčastněných  fází – substrát nebo adhezivum – 

ţivá. Adhezivum můţeme definovat jako látku, schopnou interagovat s určitým 

povrchem a přilnout k němu po určitou dobu. Povrch, na něţ adhezivum 

adheruje, popisujeme jako substrát. Příkladem bioadheze  je přilnutí krevních 

destiček na vnitřní stěnu cév jako předstupeň trombózy, nebo tvorba nových 

tkání na povrchu umělých orgánů nebo implantátů, ale i třeba přilnavost 

mořských řas ke skále. V souvislosti s podáváním léčiv byla bioadheze 

popsána jako adheze syntetické nebo přírodní makromolekuly (adhezivum) 

k epitelovému podkladu (substrát). Pro všechny bioadhezivní děje je společné, 

ţe se účastní za přítomnosti vody. Podle druhu aplikační cesty resp. aplikační 

formy je substrátem pro bioadhezivní lékové formy buď sliznice úst, oka, nosu 

a téţ gastrointestinálního traktu. Protoţe u všech těchto tkání se jedná o 

mukózní epitely, tzn. jsou pokryté vrstvou hlenu (mucus), byl pro tento 

specifický způsob bioadheze vytvořen pojem mukoadheze. Tím je tento způsob 

aplikace zcela vymezen od jiných adhezivních systémů (náplasti, transdermální 

systémy). Mukoadheze je tedy pouze zvláštní případ bioadheze, při které je 

cílovým substrátem určitý epitel, přičemţ právě gelová hlenová vrstva je 

charakteristickým spojovacím článkem. V případě adheze k biologickému 

povrchu mluvíme o bioadhezivu, mukoadhezivem označujeme látku přilnavou 

k jakékoliv sliznici pokryté hlenovou vrstvou. 

  

Existuje šest základních teorií adheze
(11),

, obecně přijatých při výzkumu 

mukoadheze. Je téměř nemoţné popsat mechanismus bioadheze pouze podle 

jedné z těchto teorií. Následující teorie jsou rozděleny na chemické a fyzikální 

mechanismy. 

 

Chemické mechanismy: 

1. Elektronová teorie předpokládá vznik elektrické dvojvrstvy na 
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mezifázi a následné adhezi díky přitaţlivým silám opačně nabitých ploch. 

Elektrická dvojvrstva vzniká elektronovými transfery, nebo kontaktem mezi 

bioadhezivním polymerem a glykoproteinovou sítí mucinu.  

 

2. Adsorpční teorie popisuje přilnutí adheziva primárně pomocí 

nekovalentních (vodíkových, Van der Waalsových, hydrofóbních a 

elektrostatických) sil a sekundárně pomocí kovalentních vazeb. 

 

 Fyzikální mechanismy: 

3. Difuzní  teorie vysvětluje adhezi jako výsledek interpenetrace 

řetězců polymeru adheziva přes mezipovrch do substrátu, na základě 

koncetračního gradientu. Proces je navíc ovlivněn délkou a flexibilitou řetězce 

polymeru. Hloubka průniku polymeru závisí na difuzním koeficientu a době 

kontaktu. Interpenetrace je povaţována za hlavní fyzikální mechanismus 

bioadheze. 

 

4. Mechanická teorie je zaloţena na představě, ţe adheze vznikne 

mechanickým spojením  adheziva s nepravidelným povrchem substrátu. 

Nepravidelný povrch poskytuje zvětšenou plochu kontaktu. 

 

5. Teorie smáčení se zabývá povrchovými a mezipovrchovými 

energiemi sloţek účastnících se adheze. Předpokladem pro uskutečnění adheze 

je spontánní smáčení pevného povrchu (substrát) kapalinou (adhezivum). 

Afinita kapaliny k povrchu je dána kontaktním úhlem mezi kapalinou a 

povrchem. Platí, ţe čím menší tento úhel je, tím je vyšší afinita kapaliny 

k pevnému povrchu. Pevná fáze je lépe smáčena. Další veličinou, která nám 

popisuje míru smáčivosti je koeficient smáčivosti Sab, který je vyjádřen 

rovnicí:   

Sab = b - a - ab 

 

      a je povrchová energie kapaliny a 

      b  je povrchová energie pevné látky b    

      ab je mezipovrchová energie mezi a a b 
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Koeficient smáčivosti Sab by měl být kladný, aby došlo k spontánnímu 

smáčení.  

Práce adheze Wa představuje energii potřebnou k oddělení obou fází a je 

dána vztahem:     

Wa = a + b -ab 

 

Čím větší je součet povrchových napětí vzhledem k mezipovrchovému 

napětí, tím větší je Wa . 

 

6. Teorie lomu hodnotí adhezi podle sil, které je nutno dodat 

k odtrţení ploch účastnících se adhezivního spojení.  

 

 

Hlenová vrstva sliznice obsahuje mucin jako hlavní sloţku. Mucin je 

vysoce glykosylovaný glykoprotein, jehoţ cukernou sloţku tvoří postranní 

řetězce oligosacharidů. Proteinová část je charakterizována přítomností 

opakujících se sekvencí bohatých na serinové, threoninové a prolinové zbytky. 

Oligosacharidové části obsahují často karboxylové a sulfonové funkční 

skupiny. Při fyziologickém pH tedy nese mucin negativně nabité skupiny. 

Kladně nabité polymery jako např. chitosan se mohou pomocí 

elektrostatických sil vázat právě s těmito záporně nabitými skupinami. Ve 

skutečnosti ale bylo dokázáno, ţe anionické polymery většinou poskytují 

bioadhezi lépe neţ polymery kationické, či elektricky neutrální. Z toho 

vyplývá, ţe vazba mezi mukoadhezivem a hlenem můţe být různé povahy. 

Není tedy moţné vyslovit jednotný mechanismus bioadheze popř. 

mukoadheze. Na základě výše uvedených teorií o bioadhezi, byl proces 

mukoadheze rozdělen do dvou kroků, které popisují interakce mezi 

mukoadhezivními materiály a slizniční membránou.      

 

1. fáze - kontaktní                 

              

 V první fázi dochází k přiblíţení a následnému kontaktu mezi adhezivem a 
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substrátem. Probíhající procesy a výsledná síla následné adheze je vysvětlena 

DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey a Overbeek) teorií, která se zabývá 

vzájemným silovým působením částic. Tyto interakce lze rozdělit na síly 

přitaţlivé a odpudivé. Typy přitaţlivých sil: iontové, kovalentní, vodíkové, 

elektrostatické (opačně nabité molekuly), Van der Waalsovy a hydrofobní. 

Odpudivé interakce jsou představovány stérickými a elektrostatickými silami 

(souhlasné náboje adheziva a substrátu). Aby byla adheze uskutečněna musí 

být síly přitaţlivé větší neţ síly odpudivé. Výsledný poměr těchto dvou opačně 

působících sil se liší v závislosti na fyzikálně chemické povaze adheziva, 

vodném prostředí a vzájemné vzdálenosti adheziva a povrchu, ke kterému má 

adherovat. Oblast sekundárního minima představuje region, kde působí 

relativně slabé přitaţlivé síly na delší vzdálenost (10nm), navíc poměrně dost 

kompenzované silami odpudivými. Je zřejmé ţe zde bude adhezivum vázáno 

slabě. Při překonání této repulzní bariéry na vzájemnou vzdálenost okolo 1nm 

se dostáváme do primárního minima a následná adhezivní vazba bude pevná.  

 

2. fáze - konsolidační    

 

Poté co je vytvořen vzájemný kontakt mezi bioadhezivem a sliznicí, 

dochází v tomto druhém kroku k meziprostupování a vzájemnému pronikání 

řetězců molekul bioadheziva a sliznice. Tato fáze je důleţitá např. pro udrţení 

mukoadheze v orální dutině při pohybech úst, nebo v oku při mrkání. 

Přítomnost vody je zde nezbytná, protoţe uvolňuje řetězce molekul adheziva, 

umoţňuje tvarové přizpůsobení celého adhezivního systému k povrchu  

případně zprostředkovává vazbu adheziva a substrátu. Někdy je pro látky tvořit 

gel popisována fáze gelace celého spojení. Tato fáze probíhá aţ po předešlé 

interpenetraci a zároveň vrstva vzniklého gelu jiţ zabraňuje dalšímu 

vzájemnému proplétání molekul.  
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3.2.2. Faktory ovlivňující mukoadhezi v ústní dutině 
(8) 

3.2.2.1. Faktory týkající se polymeru 

 

Molekulová hmotnost 

 Síla bioadheze přímo koreluje s molekulovou hmotností polymerů. 

Bioadhezivní vlastnosti se obvykle zvyšují s molekulovou hmotností nad 100 

000 Daltonů. Neplatí to však stoprocentně. 

 

Flexibilita 

Difuze řetězců polymerního mukoadheziva vyţaduje vysoký stupeň   

strukturní flexibility daného polymeru, aby mohlo dojít k dostatečnému 

propletení řetězců molekul s molekuly obsaţené v hlenové vrstvě. Pohyblivost 

a ohebnost řetězců polymeru je charakterizována hodnotami viskozity a 

difuzního koeficientu látky. 

 

Kapacita vodíkových můstků 

Schopnost polymeru tvořit vodíkové můstky je další důleţitý faktor při 

mukoadhezi. Polymer, který při mukoadhezi vyuţívá tento typ sil, jich musí 

mít dostatečné mnoţství. Bylo dokázáno, ţe v přítomnosti těchto skupin je 

tvorba vodíkových můstků pozitivně ovlivňována jiţ zmíněnou vyšší 

flexibilitou. Polyvinylalkohol, hydroxylovaný metakrylát, kyselina 

polymetakrylová  a jejich kopolymery jsou polymery s dobrou kapacitou 

vodíkových můstků.  

 

Hustota zesítění 

Velikost pórů a hustota zesítění polymeru rovněţ ovlivňuje mukoadhezi. 

Na jedné straně vysoká hustota zesítění bude spíše bránit difuzi vody a tím i 

způsobovat nedostatečné zbobtnání a ineterpenetraci polymeru.  Někdy ale 

naopak tyto vlastnosti zabraňují nadměrné hydrataci, která není ţádoucí pro 

adhezi. Určitý stupeň síťování musí polymer mít vţdy, aby bylo zabráněno 

rozpouštění. 
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Náboj 

Anionické polymery jsou zpravidla  vhodné pro mukoadhezi, ale některé 

kationické polymery vykazují lepší vlastnosti pro bioadhezi, zvláště 

v neutrálním, či slabě alkalickém prostředí. Obecně se dá tvrdit, ţe vysoký 

záporný nebo kladný náboj zlepšuje mukoadhezivní vlastnosti.  

 

Koncentrace 

Jestliţe je koncentrace polymeru příliš nízká, mnoţství řetězců 

pronikajících do hlenové vrstvy vztaţené na jednotku plochy bude rovněţ 

nízké a spojení mezi polymerem a hlenem bude nestabilní. Zvýšením 

koncentrace zvýšíme rozsah penetrace a tím i sílu bioadheze. Avšak pro kaţdý 

polymer existuje tzv. kritická koncentrace nad kterou se polymer vyskytuje 

v stočené struktuře, při které se značně sniţuje přístupnost rozpouštědla 

k polymeru, stejně  jako jeho schopnost penetrace a tím samozřejmě i 

adhezivní vlastnosti. 

 

Hydratace (bobtnání)          

Hydratace tvoří nezbytnou sloţku pro vznik adhezivního spojení tím, ţe 

přímo aktivuje mukoadhezivní polymer. Přítomná voda také indukuje 

pohyblivost řetězců polymeru, čímţ zesiluje jejich penetraci. Zbobtnalý 

polymer se můţe vázat vodíkovými a elektrostatickými silami s mucinem. 

Kaţdý polymer má však kritický bod hydratace, který udává optimální 

nabobtnání pro mukoadhezi. Po překročení tohoto bodu schopnost mukoadheze 

rapidně klesá.  

3.2.2.2. Faktory týkající se prostředí 

 

Vlastnosti prostředí, kterému je mukoadhezivní  polymer vystaven, také 

značně ovlivňuje výslednou kvalitu mukoadheze. Hlavním faktorem je 

přítomnost slin. Hodnota pH slin se pohybuje v rozmezí 6,5 aţ 7,5. Prostředí 

svým pH tak můţe ionizovat ionizovatelné skupiny polymerů a tak výrazně 

ovlivnit jejich adhezivní vlastnosti. Například polyakrylová kyselina nebo 

polycarbophil má nejlepší adhezivní vlastnosti za stavu,  kdy je většina 

karboxylových skupin neionizována. Důvodem je, ţe při pH, kdy jsou 
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karboxylové skupiny polymeru ionizovány, nemohou poskytovat vodíkové 

můstky s mucinem.  

Doba, za kterou se obnovuje hlenová vrstva resp.mucin  limituje dobu, po 

kterou lze mít mukoadhezivní lékovou formu na daném místě upevněnou. U 

člověka je rychlost obnovy 12-24 hodin.  

Pohyby bukální tkáně během přijímání potravy, tekutin nebo mluvení 

negativně ovlivňují mukoadhezivní spojení.  

3.2.3. Metody pro měření bioadheze 
(2,3,7,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

 

V této části budou popsány instrumentální metody pouţívané pro odhadnutí 

bioadhezivních vlastností a budou pro představu uvedeny i některé z výsledků 

těchto studií, publikované v literatuře. 

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, existuje řada faktorů, jejichţ 

správným ovlivněním lze vytvořit vhodné podmínky pro bioadhezi resp. 

mukoadhezi. Bioadhezivní vlastnosti polymerů je moţné posoudit pomocí řady 

různých zkušebních metod. Tyto testy srovnávají adhezivní vlastnosti 

polymerů, potenciálně vyuţitelných  pro bioadhezivní lékové formy (obzvláště 

s kontrolovaným uvolňováním), ale často informují i o mechanismech adheze.  

Testovací metody jsou děleny na dvě hlavní kategorie: in-vitro / ex-vivo a in-

vivo metody. 
(3,4,7) 

  

In-vitro metody 

 

Byla provedena řada studií, jeţ se pokoušela objektivně určit bioadhezivní 

vlastnosti látek. Prakticky dodnes neexistuje univerzální metoda. Jsou vţdy 

přesně definované podmínky měření, coţ na jedné straně umoţňuje v rámci 

konkrétní studie srovnání vlastností jednotlivých polymerů, na straně druhé se 

výsledky zdaleka neshodují se skutečností in vivo, při stále se měnících 

podmínkách prostředí. Metody vedené různými vědeckými skupinami jsou 

často modifikované, včetně pouţívaných přístrojů, probíhají za různých 

podmínek, proto i výsledky různých studií jsou rozdílné.
(2)

  

In-vitro metody se rozdělují na metody mechanické a spektrometrické.  
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Mechanické metody  

 

Mechanické metody jsou zaloţené na měření taţné a smykové síly.
(7,16)

 

Principem těchto metod je určení pevnosti bioadhezivního spojení, pomocí síly 

(angl. MDF: Maximal detachment force), potřebné pro odtrţení testovaného 

polymeru od povrchu (modelová membrána).
(20)

 Pouţívají se různě upravené 

váhy nebo tensiometry (viz Obr. 4 a 5) . Pomocí MDF, lze určit další veličinu 

tzv. totální práci bioadheze (angl. TWA: total work of adhesion), která snad 

nejlépe kvantitativně charakterizuje bioadhezi.
(14)

 Kromě měření pevnosti 

adhezivní vazby se ukázalo nezbytné pro formulaci bioadhezivních lékových 

forem také měření trvání bioadhezivního spojení.
(19) 

  

Metoda pro měření MDF resp. TWA polymerů
 (13,14,17)    

1. výběr polymerů 

2. příprava roztoku pufru: isotonický roztok fosfátového pufru o určitém 

pH  

3. příprava testovacích disků: definované mnoţství vzorku se slisuje do 

tenkých disků o předem daném průměru pomocí tlakového lisu definovanou 

silou.  

4. experiment: Příprava modelové membrány. Připravený slizniční 

povrch je připevněn pomocí svorky na testovací plošinu, ponořenou do pufru, 

vytemperovaného většinou na 37 ºC. Po celou dobu experimentu je pufr 

udrţován při této teplotě. Testovací disky polymerů jsou pomocí syntetického 

lepidla připevněny na spodní stranu závaţí definované hmotnosti. To je 

zavěšeno na váţící zařízení a následně přiloţeno na povrch jiţ připravené 

sliznice a nechá  po určitý čas (kontaktní doba) ustát. Po této době kontaktu se 

celá část (kromě vah a zaznamenávacího zařízení) pohybuje směrem dolů 

určitou rychlostí (většinou 0,1 – 2 mm/s), dokud se disk neodtrhne od sliznice.  

Taţná síla MDF, při které dojde k odtrţení, je automaticky zaznamenána 

senzorem, který je propojen s počítačem. TWA se vypočítá z grafu, jako 

plocha pod křivkou. 

     Měření MDF bylo prováděno i pomocí smykové síly, která moţná 

přesněji napodobuje působení na bioadhezivní spojení v tělesných dutinách. 

Přístroj byl pouze upraven pomocí kladkového zařízení. Výsledky těchto studií 
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však byly shledány nepřesné, z důvodu značných rozdílů ve srovnání 

s tahovým působením. Příčina byla identifikována jako vnitřní tření  

v kladkovém systému, které však  bylo variabilní, tudíţ nebylo moţné tuto 

chybu eliminovat odečtením. 

Podle očekávání má na výsledky MDF a TWA značný vliv různé parametry 

a podmínky, pod kterými byl experiment veden. Patří sem: typ modelové 

sliznice, kontaktní čas a síla nebo rychlost pohybující se desky při měření.
 (14) 

 

Obr. 4: Schematické znázornění přístroje pro měření MDF a TWA pomocí 

taţné nebo smykové síly 
(14) 

 (Pozn.: weight – závaţí, test disc – testovaný 

výlisek polymeru, mucosal surface – povrch sliznice, moving platform – 

pohyblivá deska, tissue clamp – svorka upevňující tkáň, pulley and ring for 

shear stress measurement – kladkový systém pro měření smykové síly, 

phosphate buffer – fosfátový pufr) 
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Metoda pro odhad trvání mukoadheze
 (16,19)    

    

Tato metoda rovněţ vyuţívá taţnou sílu. Není však měřena síla, při které 

selhává adhezivní spojení, ale doba po kterou je zkoumaný polymer schopen 

adhezi udrţet při konstantní taţné síle. Proto se měřící zařízení (viz Obr. 5) 

konstrukčně poněkud liší od předešlého přístroje. Spodní část se nepohybuje 

směrem dolů, je stabilní. Závaţí, na jehoţ spodku je rovněţ přilepen testovací 

disk, spojen s modelovou membránou, není spojeno s váhami ale pouze 

pomocí kladky je spojeno s dalším závaţím definované hmotnosti. V momentě, 

kdy se testovací disk odtrhne, je pomocí fotobuňky a časového měřiče 

zaznamenán čas. Pouţívají se závaţí 5, 10, 15 a 20 gramové závaţí. Pro 

komplexnější výsledek je nutno ještě určit sílu, která působí na bioadhezivní 

spojení (tzn. převedení hmotnosti obou závaţí na jednotky síly a od hodnoty 

závaţí působící taţnou silou odečítáme závaţí spojené s testovacím diskem a 

sílu třecí, která se ztrácí díky kladkového systému). Příprava pufru, testovacích 

disků a modelové membrány jsou shodné s předchozí technikou měření.
  

 

Obr.5: Schematické znázornění přístroje pro měření trvání adheze 
(19) 

(timer 

– měřič času, weight – závaţí, jacketed water bath – vyhřívaná vodní lázeň, 

phosphate buffer – fosfátový pufr, mucosal surface – povrch sliznice, test disc 

– testovaný výlisek polymeru, photocell detector – zaznamenávací zařízení na 

principu fotobuňky, pulley – kladka) 
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In-situ mechanická metoda testování polymerů a obalovaných 

mikročástic
(18) 

 

Tato novější metoda simuluje chování bioadhezivního systému na sliznici  

v distálnějších částech gastrointestinálního traktu, tedy ţaludku a tenkého 

střeva. Byla vyvinuta za účelem testování polymerů potenciálně vyuţitelných 

pro perorální lékové formy. Je to jednoduchá, kvantitativní a realistická metoda 

(viz Obr. 6). Postup je následovný: 

1. obalování skleněných zrnek (průměr  0,45 – 0,5 mm) a krystalů  

léčiva  hydrofilním polymerem (např. PC, Na CMC, HPMC, MC). Rozdíl 

hmotnosti částic před a po obalování představuje mnoţství polymeru.  

2. testování bioadheze potahovaných částic. Protoţe se zkoumá 

bioadheze v ţaludku a ve střevě, je nutno pouţít dvě rozdílné modelové 

membrány (ţaludeční a intestinální sliznici laboratorního zvířete)  Intestinální 

sliznice je oplachována  fosfátovým pufrem o pH  vyskytujícím se fyziologicky 

v této části gastrointestinálního traktu a ţaludek zředěnou HCL. Obě tkáně poté 

vhodně nařezány a pomocí pinzet jednotlivě připevněny na polyethylenovou 
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trubičku podélně rozřízlou. Známá mnoţství potahovaných, ale i 

nepotahovaných částic bývá poté pravidelně rozmístěna na takto připravené 

membrány. Obě tkáně umístěny do desikátoru při relativní vlhkosti > 80% a 

pokojové teplotě po předem určenou dobu (dochází k hydrataci polymeru a 

jeho interakci s glykoproteiny hlenu, prevence vysychání hlenové vrsrvy ). 

Polyethylenové trubičky s tkáněmi byly následně umístěny do plastové opěrky 

v nakloněné pozici. Sliznice ţaludku a střeva je dále omývána zředěnou HCL 

resp. pufrem po určitou dobu specifikovanou rychlostí pomocí peristaltické 

pumpy. Proteklá HCL nebo pufr byly sbírány do nádoby. Obsah byl poté 

dekantován a vysušen v horkovzdušné troubě. Procentuální mnoţství smytých 

částic bylo určeno zváţením vysušeného rezidua. Mnoţství polymeru, který se 

během promývání rozpustil bylo zanedbatelné. Procento částic, které zůstaly 

po promývání na tkáni představuje index bioadheze.  

          

Některé příklady modelové sliznice: myší peritoneum, krysí jejunum a 

ţaludek, králičí ţaludek a bukální sliznice, hovězí sublingvální sliznice atd.
(13)

  

 

Obr. 6: Schematické znázornění přístroje pro in-situ měření bioadheze 

mikročástic (1 – rezervoár s promývacím roztokem, 2 – peristaltická pumpa, 3 

– plastová opěrka, 4 – sliznice, 5 – pinzeta, 6 – sběrná nádoba) 
(18) 
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Spektroskopické metody 

 

Vůbec první in vitro metoda byla zaloţena na pozorování změn epitelových 

buněk, mezi které pronikají řetězce molekuly polymeru při vznikající 

bioadhezi. K tomu byla pouţita fluorescentní sonda, zaznamenávající 

fluorescentní změny tkáně v závislosti na vznikající vazbě s polymerem. Mezi 

další spektroskopické metody patří elektron spinová resonance nebo nukleární 

magnetická resonance.
(3,12) 

   

In-vivo metody 

 

In-vivo techniky měření bioadhezivních vlastností jsou mnohem méně 

frekventované. Vyuţívají některý radioaktivně označený prvek (Tc, Cr), 

zakomponovaný do bioadhezivního sysému. Výsledky byly určeny měřením 

radioaktivity jednotlivých částí gastrointestinálního traktu. Další studie se 

zabývaly scintigrafickými metodami, zaloţena na aplikaci radioizotopu 

vyzařující γ-záření. 
(3) 

 

3.3. MUKOADHEZIVNÍ POLYMERY POUŢÍVANÉ 

V ÚSTNÍ DUTINĚ 

3.3.1. Poţadované charakteristiky 

 

Jak jiţ bylo popsáno výše, existují některé nezbytné strukturální 

charakteristiky bioadhezivních polymerů jako vysoká kapacita vodíkových 

můstků, silný záporný nebo kladný náboj, vysoká molekulová hmotnost 

(dostatečná délka lineárních řetězců pro uskutečnění interpenetrace) , flexibilita 

a  mobilita řetězců a povrchové napětí vhodné pro snadné pokrytí hlenové 

vrstvy a hydrataci. Obecně se dá říci, ţe nejefektivnější mukoadhezivní 
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polymery mají fyzikálně chemické vlastnosti podobné glykoproteinům 

obsaţených v hlenu. Strukturální podobnost zajistí nízké mezipovrchové 

napětí, coţ podporuje další interakce. Důleţité je, aby mukoadhezivní materiál 

byl schopen vytvořit mukoadhezivní vazbu pomocí pouze minimální síly za 

krátkou dobu (např. tlak vyvolán prstem na několik sekund). Polymer by měl 

být alespoň částečně zesítěný, aby nedocházelo k rozpouštění. Dalšími 

důleţitými poţadavky je biokompatibilita, čistota, nesmí být toxický, 

obsahovat volné radikály, nezreagované monomery (u syntetických polymerů), 

nedráţdivost.
(4,8) 

 

3.3.2. Klasifikace 
(8) 

 

Adhezivní polymery můţeme rozdělit podle různých kritérií. Nejčastější 

dělení je na syntetické a přírodní, ve vodě rozpustné a nerozpustné a nabité a 

nenabité polymery. Přírodní polymery mají většinou lineární molekulu, 

obsahují značné mnoţství hydrofilních, negativně nabitých funkčních skupin a 

vytvářejí trojrozměrnou síť. Polymery syntetické jsou většinou syntetizovány 

z monomerů s nebo bez agens kříţového síťování, podle čehoţ vznikají 

lineární nebo kříţově zesítěné (cross-linked)  polymery. Zesítěné polymery 

jsou zpravidla nerozpustnými látkami. Jestliţe je při syntéze pouţit více neţ 

jeden druh monomeru, nazýváme pak výslednou sloučeninu kopolymerem.
  

 

Rozdělení a příklady polymerů pro bukální podání: 

 

1. klasifikace podle zdroje získávání polymeru  

a) přírodní, polosyntetické polymery: agar, chitosan, ţelatina, kyselina 

hyaluronová, gumy( guar, xanthan, karagen) 

b) syntetické polymery: deriváty celulózy (CMC, thiolovaná CMC, 

sodná sůl CMC, HEC, HPC), polymery odvozené od polyakrylové kyseliny: 

(CP, PC, PAA, polyakryláty)                         

          

2. klasifikace polymeru podle rozpustnosti ve vodě 

a) rozpustné: CP, HEC, HPC, HPMC 
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b) nerozpustné: chitosan, EC, PC   

 

3. klasifikace polymeru podle elektrického náboje 

a) kationické: aminodextran, chitosan 

b) anionické: chitosan-EDTA,  CP, CMC, pektin, PAA, PC  

c) neionické: hydroxyethyl škrob, HPC, poly(ethylen oxid)  

 

4. klasifikace polymeru podle typu potenciální bioadhezivní vazby 

a) kovalentně: kyanokrylát 

b) vodíkovými můstky: akryláty 

c) elektrostatickými silami: chitosan  

 

3.3.3. Nová generace mukoadhezivních polymerů  
(2,8) 

 

Bioadhezivní polymery, z hlediska vývoje, dělíme na první a druhou 

generaci. Polymery první generace adherují k hlenu nespecifickými 

mechanismy, většinou prostřednictvím nekovalentních vodíkových můstků, 

hydrofóbních a elektrostatických sil. Díky neustálé obnově hlenové vrstvy 

nemají tyto polymery schopnost se udrţet na sliznici po delší časovou periodu. 

Naopak novější polymery disponují schopností specifických interakcí se 

sliznicí.  Váţí se kovalentní vazbou na hlen, ale i buněčné vrstvy epitelu, 

uloţené pod hlenovou vrstvou. Přímá vazba na buněčný povrch je právě 

hlavním znakem těchto polymerů. Jak jiţ bylo řečeno vazba je kovalentní, 

anebo pomocí specifického receptoru buněčného povrchu. Tyto nové polymery 

představují obrovský pokrok pro vývoj bioadhezivních  lékových forem, slibují 

podávání široké škály léčiv (částečně i makromolekulárních léčiv) a  vytvářejí 

moţnosti i pro targeting léčiv.  

 

3.3.3.1. Thiolové mukoadhezivní polymery
(8,9,10)

      

 

Thiolové polymery (thiomery) jsou mukoadhezivní látky, disponující 

thiolovými skupinami na postranních řetězcích. Jedná se v podstatě o 
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konjugáty klasických polymerů s aminokyselinami a jinými látkami obsahující 

thiolovou skupinu. Thiolové skupiny poskytují reakcí s glykoproteiny hlenu, 

jejichţ subdomény jsou bohaté na cystein, kovalentní disulfidické můstky. 

Tyto disulfidické vazby lehce oxidují zpět na thiolové skupiny. Glykoproteiny 

v hlenu se mezi sebou rovněţ váţí prostřednictvím disulfidických můstku, coţ 

znamená ţe thiomery s nimi velice přirozeně a ochotně vytvářejí vazbu. 

Thiomerové polymery jsou  strukturálně odvozené od klasických starších 

polymerů. Mezi kationické počítáme: chitosan-cystein, chitosan-

thiobutylamidin, chitosan-thioglykolová  kyselina a k anionickým řadíme: 

kyselina polyakrylová-cysteinamin, CMC-cystein, alginát-cystein.  

 

Mechanismy zodpovědné za lepší mukoadhezivní vlastnosti 

 

Formování disulfidických vazeb s hlenovou vrstvou 

 

Disulfidická vazba mezi polymerem a hlenovými glykoproteiny přináší 

mimo jiţ uvedené výhody i to, ţe není, na rozdíl od nekovalentní vazby 

ovlivňována faktory jako pH prostředí (jiţ vytvořená vazba) a iontová síla. 

Rychlost a rozsah formování disulfidických vazeb závisí na koncentraci 

thiolátových aniontů, představující reaktivní formu thiolové skupiny. 

Koncentrace thiolátových aniontů je závislá na 

a) hodnotě pKa thiolové skupiny, coţ udává struktura (základní skelet) 

molekuly polymeru.   

b) hodnotě  pH thiomeru, coţ znamená ţe čím vyšší má thiomer pH, 

tím bude mít více thiolátových reaktivních skupin. 

c) hodnotě pH obklopujícího média. Thiolové skupiny uvnitř 

polymerové sítě jsou ovlivňovány pH thiomeru, zatímco reaktivita skupin na 

povrchu je určována více hodnotou pH prostředí. Slizniční hlen má přibliţně 

pH 7, při kterém vykazují thiolové skupiny, penetrující do hlenu, dostatečnou 

reaktivitu. 

 Existují redukční činidla např. dithiotreithol, jejichţ přídavkem docílíme 

redukce disulfidické vazby a tím kompletní a snadné odstranění thiomeru od 

nepohyblivého mucinu.  
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In - situ proces síťování 

 

Tento jev je také pravděpodobně zodpovědný za lepší mukoadhezivní 

vlastnosti. Tvorba disulfidických můstků probíhá nejenom mezi thiomerem a 

hlenem, ale také mezi řetězci uvnitř molekuly polymeru, případně i mezi 

molekulami jednotlivými. Jedná se o stabilizační proces adheziva, následující 

interpenetrační fázi. Takové procesy lze pozorovat i u jiných adhezivních 

materiálů, mohou mít i jiný mechanismus. Děj probíhá při fyziologickém pH, 

kdy dochází k oxidaci thiolových skupin za vzniku inter a intramolekulárních 

disulfidických vazeb. Z pohledu reologie hovoříme o gelaci tj. přechod sol-gel. 

Například samotný chitosan své reologické vlastnosti nemění. Dále byla 

prokázána skutečnost, ţe čím více thiolových skupin obsahuje molekula 

thiomeru, tím větší elasticitu vykazuje vzniklý gel. Tato in situ gelace je 

objektem zájmu vývoje tekutých nebo polotuhých vaginálních, nasálních a 

očních formulací.     

 

Bylo prokázáno, ţe thiolované polymery mají skutečně lepší 

mukoadhezivní vlastnosti neţ polymery, od nichţ jsou odvozeny. Velký vliv na 

ně má molekulová hmotnost, nejvhodnější jsou molekuly se střední 

molekulovou hmotností (kolem 40 000 Da).  Vyšší mnoţství thiolových skupin 

a relativně nízké pH  thiomeru také výrazně zlepšují mukoadhezivní vlastnosti. 

 

Dávkovací formy zaloţené na thiomerech 
(9)

      

 

Mikro a nanočástice 

Jiţ velikost těchto částic je odpovědná za efekt prodlouţeného uvolňování 

v gastrointestinálním traktu důsledkem snadné difuze do hlenové vrstvy 

sliznice. To je moţné i bez mukoadhezivních vlastností takových částic. Proto 

kombinace nano a mikročástic a mukoadhezivních polymerů ještě prodluţuje 

přítomnost léčiva v traktu. U polymerů 1.generace se však vyskytl problém 

s rychlým rozpadem (rozpouštěním) částic. Přidáním polyvalentního iontu 
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(např. vápenatý, síranový) došlo sice k stabilizaci síťováním, ale na úkor 

sníţení mukoadhezivních vlastností. Tento problém našel své řešení díky 

thiomerovým polymerům. Jejich pouţití, nejenţe přineslo lepší mukoadhezivní 

vlastnosti, ale také stabilitu, způsobenou S-S vazbami uvnitř polymerní sítě. 

Thiomery byly následně pouţity i na jiné lékové formy s kontrolovaným 

uvolňováním, kromě nano a mikročástic. 

 

Matricové tablety   

 Jejich pouţití je široké, uplatňují se jako intraorální, perorální, oční a  

vaginální formulace k podání lokálnímu i systémovému. Stabilita nosičů na 

bázi thiomeru je dána opět síťováním in situ. 

 

Gely  

Hlavní výhodou thiomerových gelových přípravků není pouze dobrá 

schopnost mukoadheze, ale opět gelace in situ. 

 

Tekuté přípravky 

Thiomery tvoří ve vodném prostředí disulfidické vazby v závislosti na pH. 

Tato nestabilita však není překáţkou, byly jiţ vyvinuty vodné roztoky, 

v kterých se podařilo thiomery stabilizovat pomocí oxidů kovů. Pouţití 

thiomerových tekutých přípravků je v ophtalmologii. Oční kapky s thiomery 

mají dobré kohesivní vlastnosti, nedráţdí, zajišťují dobrou biodostupnost.
 
    

 

3.3.3.2. Cílově specifické, lektinem řízené bioadhezivní polymery 
(2,8) 

 

V hledání nových a lepších mukoadhezivních polymerů se zdá 

nevyhnutelné najít bioadheziva s vyšší specifičností pro vlastní cílový substrát 

– epitelové buňky. To poţaduje především technologie mukoadhezivních 

lékových forem v oblasti distálnějších pasáţí gastrointestinálního traktu. Proto 

ve většině studií byl zvolen pro experiment především intestinální epitel. 

Inspirací se stalo zkoumání mechanismů, jakými osidlují symbiotické nebo 

patogenní mikroorganismy sliznice gastrointestinálního traktu.  Pojem 

mukoadheze je v tomto případě poněkud nepřesný, specifické vazby jsou 

zprostředkovány strukturami na povrchu buněk, nikoliv hlenovými 
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glykoproteiny. Přesnější označení je cytoadheze. Díky ní byly překonány 

problémy spojené s mukoadhezí. Nejvýraznější je absence vlivu hlenové 

obnovy, coţ u nespecificky vázaných bioadheziv vedlo ke zkrácení doby 

moţného upevnění určité lékové formy.  Cytoadheze je tedy specifická vazba 

polymer-receptor. Polymery schopné takové vazby jsou většinou proteinové, či 

glykoproteinové povahy. Nejzásadnější postavení zaujímají lektiny. Jejich 

adheze spočívá v rozpoznání a vazbě na některé sacharidy (resp. určité 

sekvence) na buněčném povrchu. Spojení s tímto specifickým místem můţe 

dále vést ke spuštění signálních mechanismů, aktivujících přenašečový systém 

(endocytóza), transportující léčivo do lysosómů nebo jiných buněčných 

kompartmentů. Lektiny lze nalézt u bakterií, ale převáţná většina se nachází 

v rostlinné říši. Například lektin izolován z plodu rajčete (Lycopersicum 

esculentum), specificky se vázající na N-acetylglukosamin na povrchu buněk 

byl experimentálně zkoušen v perorálních lékových formách. Ukázalo se, ţe se 

velice dobře váţe na epitelové buňky krysího intestina bez  jejího poškození. 

Také je zajímavý fakt, ţe přidání některých strukturně podobných látek jako je 

cílová molekula N-acetylglukosaminu, jakoţto kompetitivních cukrů, inhibuje 

částečně vazbu na intestinální buňky. Bohuţel rajčatové lektiny, kromě 

specifické vazby, také adherují nespecifickými mechanismy s hlenovými 

glykoproteiny.  

Z velkého mnoţství lektinů ale pouze menší část vykazuje schopnost 

rozpoznat a vázat se na cukr. Pravděpodobně tyto lektiny rozpoznávají 

shodnou sekvenci cukru. Proto by mohly být biotechnologicky připraveny 

netoxické  deriváty těchto přírodních lektinů. Lektiny nejsou ještě zdaleka 

prozkoumány a jistě představují pro podávání léčiv potenciální moţnosti do 

budoucna. 

 

Za zmínku určitě stojí potenciální pouţití bakteriálních buněk, kvůli jejich 

vysoké schopnosti adherovat specificky pomocí výběţků zvaných fimbrie 

k jiným buňkám. Fimbrie jsou nitkovité proteinové polymery bakterie, často 

hrají roli v mechanismu vzniku bakteriálních onemocnění. Například 

experiment, kdy  fimbriální protein Escherichia coli (antigen K99) byl 

kovalentně připevněn k polyakrylové kyselině, dokázal zlepšené adhezivní 

vlastnosti k gastrointestinálnímu epitelu. Některé bakterie napadají hostitelské 
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buňky mechanismem podobající se fagocytóze. Pravděpodobně by tak bakterie 

mohla slouţit jako nosič transportující léčivo do buněk.
  

3.3.3.3. Mukoadhezivní polymery jako enzymové inhibitory a permeační 

urychlovače
(8) 

 

Část mukoadhezivních polymerů má schopnost působit jako enzymový 

inhibitor. Důleţitost této schopnosti leţí v podávání léčiv, jejichţ molekula je 

náchylná k silné enzymatické degradaci, především proteinová a polypeptidová 

léčiva. Takové polymery, jako např. polyakrylová kyselina, působí 

kompetitivním mechanismem s proteolytickými enzymy. To pramení z jejich 

silné afinity k kationtům Ca
2+ 

a Zn
2+

, které jsou kofaktory metaloproteináz, 

jako trypsin. Absence Ca
2+

 zprostředkovaná mukoadhezivními polymery navíc 

způsobuje změny ve struktuře trypsinu a následné autodegradaci. 

 

Zvýšená intestinální permeabilita různých léčiv v přítomnosti 

mukoadhezivního polymeru byla připsána schopnosti rozšiřovat a otevírat 

těsná spojení (tight junctions) mezi buňkami absorbováním vody z epitelových 

buněk. Suché polymery schopné bobtnat tak dehydratují buňky, které se tím 

zmenšují a prostory mezi nimi rozšiřují. Tímto způsobem se můţe zvýšit 

paracelulární transport.  

 

Polyakryláty, deriváty celulózy a chitosan mají jak schopnost zesílit 

permeaci tak i inhibovat enzymy. Matricové systémy vyrobené z těchto 

polymerů tak mají význam pro perorální, ale také i bukální podávání některých 

léčiv, částečně téţ proteinových a peptidových.  

 

3.4. BUKÁLNÍ MUKOADHEZIVNÍ LÉKOVÉ FORMY 

3.4.1. Hlavní aspekty vzhledu lékové formy
(1,8) 

 

Fyziologické aspekty 

 

Konstantní tok slin a pohyby přilehlých tkání způsobují krátkou dobu 
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(méně neţ 5-10 minut) setrvání léčiva (v nebukální formulaci) podané do ústní 

dutiny. Bukální formy těmto problémům předcházejí. Připevněním výrazně 

prodluţují přítomnost léčiva v absorpčním místě ústní dutiny.V případě 

lokálního podání zase udrţují vysokou koncentraci léčiva v blízkosti 

připevněné formulace na  sliznici, coţ zamezuje uvolňování do jiných regionů 

a případným vedlejším účinkům.  

Bukální sliznice je vhodná pro aplikaci mukoadhezivního systému jiţ pro 

její hladký a relativně nepohyblivý povrch, stejně jako dobrá přístupnost.  Na 

druhé straně jsou zde bariérové vlastnosti sliznice a její relativně malá 

absorpční plocha omezuje i velikost formulace a tím i obsah léčivé látky 

v jednotce lékové formy. Bukální systémy zaujímají plochu 1-3 cm
2
 a tloušťka 

je pouze několik milimetrů. Ideální jednotlivá dávka v bukálních formulacích   

činí 30 mg nebo méně, ačkoliv je realizovatelné formulovat i bukální 

mukoadhezivní systém obsahující aţ 100 mg. Hlenová vrstva je nezbytná pro 

vytvoření adhezivního spojení. Její neustálá obnova brání dlouhodobějšímu 

uvolňování, i kdyţ bylo vypozorováno ţe přítomnost polymeru zpomaluje 

obnovu mucinu (doba připevnění přesahuje uváděnou dobu obnovy).  Přesto v 

praxi je maximální doba  aplikace bukálních formulací asi 4-6 hodin, z důvodu 

přijímání potravy a tekutin.  

 

Patologické aspekty 

 

Mnoho onemocnění můţe měnit tloušťku epitelu a tím i jeho bariérové 

vlastnosti. Některé choroby anebo jejich léčba můţe také ovlivnit sekreci a 

vlastnosti hlenu a slin. Změny slizničního povrchu za patologických podmínek 

komplikují často aplikaci, udrţení bioadhezivního systému. Znalost změn 

sliznice při daných chorobách je nezbytné při navrhování efektivního 

bukálního přípravku. Léčiva, která mohou měnit fyziologické podmínky 

v ústní dutině, není vhodné podávat bukálně.  

 

Farmakologické aspekty 

 

Bukální lékové formy lze vyuţít k podání léčiva do sytémového krevního 

řečiště, nebo k indikaci místní terapie ústní sliznice. Výběr jednotlivých forem 
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by měl vycházet ze zamýšlené aplikace, místa z kterého se léčivo bude 

uvolňovat,  vlastností léčiva a cílového místa působení léčiva.  

Farmaceutické aspekty      

 

Léčivo musí být uvolňováno vhodnou rychlostí z bukální lékové formy a 

následně prostupovat do sliznice v maximálním rozsahu. Malá rozpustnost 

léčiva ve slinách značně zpomaluje uvolňování. K špatně, ve vodě rozpustným 

léčivům lze pouţitím solubilizátoru (např. cyklodextrinu) zvýšit rozpustnost a 

zrychlit tak absorpci. Při navrhování bukálních formulací je nutné vzít v potaz 

všechny faktory ovlivňující uvolňování a penetraci přes sliznici. Vedle 

fyzikálně chemických vlastností poţadovaných pro správné uvolňování a 

absorpci jsou důleţitým aspektem organoleptické vlastnosti léčivé látky nebo 

přípravku  vzhledem k přítomnosti chuťových buněk v ústní dutině. Nevhodné 

vlastnosti tak mohou vyústit v noncompliance pacienta. Špatnou chuť lze 

odstranit formulací přípravku s jednosměrným uvolňováním, kdy nepropustná 

vrstva zabrání uvolňování do ústní dutiny. Struktura můţe mít rovněţ dopad na 

compliance a snášenlivost. Hrubý nebo tvrdý povrch formulace bude pacient 

vnímat a podvědomě „zkoumat“  jazykem, coţ můţe vést k nepředvídatelnému 

uvolňování léčiva, nebo k předčasnému odstranění systému.    

Přidáváním pomocných látek sice lze zvýšit efektivitu léčby daným 

přípravkem, na druhé straně mohou značně zvětšit dávkovací formu a 

zkomplikovat aplikaci. Proto je výhodné pouţít vícefunkční polymery. 

Permeabilita bukální sliznice bývá zvyšována přídavkem penetračních 

enhancerů, zvyšující membránovou fluiditu, odstraňující buněčné i 

mezibuněčné lipidy, alterující buněčné proteiny, hlenovou strukturu a 

reologické vlastnosti hlenu.  

Musí být také stanoveny limity pro dráţdivost resp. toxicitu nejenom látky 

léčivé, ale také všech excipientů. 

Přesto, ţe enzymová aktivita bukální sliznice je ve srovnání s jinými 

regiony pokrytými sliznicí relativně nízká, jsou zde peptidová a proteinová 

léčiva enzymaticky odbourávána. Proto mohou být v bukálních formulacích 

obsaţeny enzymové inhibitory. Jak jiţ bylo zmíněno, některé mukoadhezivní 

polymery jako např. polyakrylová kyselina, polykarbofil nebo karbopol mají 

schopnost inhibovat proteolytické enzymy vyskytující se ve slinách  (trypsin, 
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chymotrypsin, karboxypeptidázy A,B a některé aminopeptidázy). 

Maximální permeace léčiva přes bukální sliznici probíhá při pH, v kterém 

je léčivo v neionizovaném stavu. Proto lze pouţít při formulaci určité 

modifikátory pH, kterými je moţné dočasně udrţovat v místě aplikace hodnoty 

pro nejefektivnější absorpci. Hodnota pH také ovlivňuje náboj povrchu hlenu, 

stejně jako některé ionizovatelné skupiny polymeru, coţ má vliv na pevnost 

mukoadhezivního spojení. Je nutné upravit hodnotu pH pro optimální permeaci 

i mukoadhezi. 

Bukální lékové formy mohou být hodnoceny  jak in–vitro, tak i in–vivo 

metodami. Bohuţel bukální podání léčiv zvířatům je značně obtíţné a pouze 

králík a prase domácí má nekeratinizovanou sliznici, podobnou té lidské.  

 

Obr. 7: Schematické znázornění moţných vzhledů bukálních 

mukoadhezivních systémů (a – tradiční tableta s léčivem, b – bioadhezivní 

polymer a léčivo, c – neutrální pomocná látka, např. laktóza, bioadhezivní 

polymer a léčivo, d – voděodolná krycí vrstva , bioadhezivní polymer a léčivo, 

e – voděodolná krycí vrstva, bioadhezivní polymer a léčivo, f - voděodolná 

krycí vrstva, nebioadhezivní matrice s kontrolovaným uvolňováním léčiva, 

bioadhezivní polymer, g - nebioadhezivní matrice s kontrolovaným 

uvolňováním léčiva, bioadhezivní polymer 
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3.4.2. Bukální náplasti a filmy 
(1,2,3,5,8) 

 

Náplasti jsou pláty sloţené z nepropustné krycí vrstvy, vrstvy obsahující 

léčivo, ze které je uvolňováno kontrolovaným způsobem a bioadhezivního 

povrchu. Podobají se transdermálním náplastem. Existují dva způsoby výroby 

náplastí. První spočívá v rozpuštění léčivých látek i polymerů ve vhodném 

rozpouštědle a následném nalití tohoto roztoku na krycí vrstvu a odpaření 

rozpouštědla. Druhý způsob zahrnuje homogenizaci všech komponent mletím a 

jejich slisováním do plátů poţadované tlouštky a rozřezání na poţadovaný tvar 

a velikost. Krycí vrstva je připevněna následně. Tato nepropustná vrstva má 

několik funkcí. Kontroluje směr uvolňování, zabraňuje ztrátě léčiva do  ústní 
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dutiny a napomáhá předejít nadměrné hydrataci bioadhezivní vrstvy. 

Minimalizuje deformace a rozklad celé formulace během doby aplikace. Krycí 

vrstva nemusí být přítomná, pak uvolňování probíhá všemi směry (viz Obr. 9) . 

Taková náplast je pouţívána k terapii intraorálních chorob. Jestliţe je krycí 

vrstva pouze na povrchu náplasti, umoţňuje uvolňování přes sliznici,ale i do 

stran. Jednosměrné (transmukózní) uvolňování zajišťuje vrstva pokrývající 

horní plochu i hrany náplasti.   

Tvar náplastí (kulatý, oválný, čtvercový nebo obdelníkovitý) je volen podle  

plochy místa umístění. 

Podle struktury rozlišujeme matricové a reservoárové náplasti (viz Obr. 8) . 

Léčivá látka je dispergována buď v jednoduché matrix nebo v několikavrstevné 

matrix, v jejichţ vrstvách jsou jiné koncentrace látky (příp. jiné léčivé látky 

např. kvůli inkompatibilitám). Tato matrice obsahuje i adhezivní polymer. 

Reservoárové náplasti obsahují dutinu, do níţ mohou býti umístěny různé 

farmaceutické formulace. Adhezivní polymer lemuje dutinu. 

Pomocí bukálních náplastí je moţné podávat poměrně široké spektrum 

léčiv (200-10 000 Da, lipofilní i hydrofilní) v dávkách 0,25-30 mg jsou 

schopné zajistit koncentraci v plasmě v rozsahu pikogramů aţ mikrogramů na 

mililitr. Nejvhodnější jsou však léčiva s malou molekulou, vhodným 

rozdělovácím koeficientem a vysokou aktivitou při nízké plasmatické 

koncentraci. Ve srovnání s polotuhými bukálními formulacemi je dávkování 

léčivých látek mnohem přesnější. 

Studie zabývající se tolerancí a snášenlivostí bukálních náplastí přináší 

potěšující výsledky, kdy většina dobrovolníků subjektivně hodnotí tuto 

aplikační formu kladně, bez nulového nebo pouze minimálního omezení 

běţných denních aktivit ( příjem potravy a tekutin, spánek). Přítomnost náplasti 

po krátké době přestává být vnímána. Výsledkem objektivního hodnocení 

týkající se lokální tolerance byly rovněţ přijatelné. U malé části se objevilo 

slabší erythem, avšak bylo i pár případů s edémem, abrazí a ulcerací.   

Filmy jsou nejnověji vyvinutá skupina bukálních lékových forem. Jsou 

podobné bukálním náplastem ve smyslu flexibility a výrobními postupy. Filmy 

s bioadhezivními vlastnostmi jsou často pouţívány pro terapii periodontálních 

chorob. Jedná se o zánětlivou destrukci a ztrátu závěsného aparátu zubu. Toto 

onemocnění je spojené s výskytem a akumulací bakterie Porphyromonas 
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gingivalis a Actinobacillus actinomycetemcomitans. Peridontální kapsa je 

patologickým výsledkem progrese periodontálního onemocnění. Je to prostor 

vzniklý mezi periodontální tkání a zubní tkání. Zde dochází k akumulaci 

patogenů. Bioadhezivní náplasti nejsou vhodné pro podávání antimikrobních 

látek do periodontální kapsy, z důvodu přítomnosti nebiodegradabilních 

polymerů (nutnost odstranění náplasti při ukončení terapie), nízké flexibilitě a 

elasticitě, potenciální imunitní reakci a nesnadné aplikaci.  Bioadhezivní film je 

při své maximální tloušťce 400 μm a moţnosti úpravy rozměrů a tvaru ideální 

léková forma pro tuto indikaci. Při aplikaci je film vloţen celý do periodontální 

kapsy a tak neomezuje pacienta ani při přijímání potravy a tekutin. Byly 

vyvinuty nedegradabilní  i degradabilní filmy obsahující jako léčivou látku 

chlorhexidin, metronidazol nebo tetracyklinová antibiotika.
  

 

 Obr. 8: Vzhled mukoadhezivní náplasti – I. matrixový systém, II. 

rezervoárový systém 
(1) 

 (Pozn.: drugs and excipients – léčiva a pomocné látky, 

including adhesive – spolu s adhezivem, backing – krycí vrstva, mucosal 

membrane – slizniční membrána) 
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Obr. 9: Moţnosti umístění krycí vrstvy, A – jednosměrné uvolňování, B,C 

– vícesměrné uvolňování 
(1)  

 

 

                 A                           B                              C 

 

 

 

 Příklady léčiv pouţitých v klinických studiích ve formě bukálních náplastí: 

acyklovir, buprenorfin, metoprolol,  mikonazol, oxytocin, terbutalin              

 

3.4.3. Bukální gely a masti  
(1,8)

   

       

Bukální gely a masti jsou označovány také jako adhezivní polotuhé 

systémy.  Mohou být pouţity k podání léčiva přes bukální sliznici, ale také do 

peridontálních kapes. Polotuhé formulace mají výhodu snadného nanášení po 

celé ústní dutině. Při aplikaci do peridontální kapsy se vyuţívá stříkačka. 

Orální polotuhé systémy bez bioadhezivních vlastností jsou nevýhodné 

v krátké době moţného udrţení se na místě aplikace. Tomu předcházejí právě 

bioadhezivní gely a masti. Dávkování však oproti bukálním tabletám a 

náplastem, jak jiţ bylo zmíněno, není přesné. 

Bioadhezivní gely jsou pouţívanější neţ masti. Zahrnují přípravky jednak 

k lokální terapii ústní dutiny, jednak i k léčbě periodontitidy. Při formulaci gelů 

se např. hojně vyuţívají v kombinaci HEC a PVP. Vzájemný poměr ovlivňuje 

výsledné fyzikální vlastnosti a tím i rychlost uvolňování. Zvýšením 

koncentrace HEC je zvýšena viskozita, čímţ se zpomaluje difuze a tak i 
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uvolňování léčiva. Zvyšováním koncentrace PVP se zvyšuje porozita a 

rozpustnost. 

Bioadhezivní masti jsou méně rozšířené v porovnání s jinými bukálními 

bioadhezivními formami. Polymery pouţívané ve formulaci bioadhezivních 

mastí jsou např.: HPMC, karbopol, HPC.  

    

3.4.4. Bukální tablety  
(1,2,8,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)

   

 

Charakteristika a aplikace bukálních tablet  
(1,2,29,30)

   

    

Bukální tablety jsou obvykle plochého a oválného tvaru, s průměrem 5-8 

mm. Jsou určené k připevnění na sliznici ústní dutiny, přičemţ léčivo je 

absorbováno přímo přes bukální sliznici. Bioadhezivní tablety jsou obvykle 

vyráběny přímou kompresí, ale technika jako vlhká granulace můţe být rovněţ 

pouţita. Protoţe je většinou ţádoucí, aby  se tableta rozpadala a rozpouštěla 

pomalu, je nutné pouţít dostatečnou sílu k formulaci tvrdé tablety. V případě 

poţadavku na jednosměrné uvolňování je kaţdá strana tablety, kromě té 

v kontaktu se sliznicí, potaţena pro vodu nepropustnými materiály, jako 

ethylcelulóza nebo ricinový olej. Potahování probíhá kompresí nebo pomocí 

spreje. Vícevrstevné tablety jsou vyráběny postupnou kompresí jednotlivých 

vrstev. Ty mohou mít různé uspořádání. Dvouvrstvé tablety mohou uvolňovat 

léčivo jedním směrem, kdy jedna vrstva je tvořena adhezivem a léčivem a je 

kryta druhou inertní vrstvou (laktosa). Druhý případ  je inkorporace léčiva do 

svrchní vrstvy bez adheziva, kdy bude probíhat uvolňování i do dutiny ústní 

(viz Obr. 7). Jestliţe má léčivo nebo některé pomocné látky nepříjemnou chuť, 

jsou přidány látky (např. mentol, sladidla) maskující tento neţádoucí jev.  

 Mohou být připevněny na různá místa v ústní dutině: např. patro, sliznice 

tváře, prostor mezi horním rtem a dásní (viz Obr. 10) . Bukální tablety nejsou 

určené k aplikaci pod jazyk, ţvýkání ani polykání. Tablety po aplikaci 

změknou a jejich přítomnost není pacientem vnímána, po různě krátké době. 

Pacient můţe během doby umístění tablety na bukální sliznici bez problému 

mluvit, přijímat potravu a tekutiny. Tableta jednou připevněná by neměla být 

pacientem přemisťována na jiné místo, z důvodu značného zrychlení 

uvolňování léčiva. Během opakované aplikace však lze k sníţení rizika 
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lokálního podráţdění a  vzniku zubního kazu střídat umístění bukální tablety na 

levé a pravé straně ústní dutiny. Pacienti se zubní protézou mohou aplikovat 

tabletu do kterékoliv pozice mezi rty a dáseň, ale bez kontaktu tablety s 

protézou. Lokalizace bukální  tablety má velký dopad na toleranci a čas 

udrţení. Např. při aplikaci na patro setrvává tableta připevněna 4-6 hodin, 

zatímco při adhezi na dásni je to 7-12 hodin. V případě niţší zubní hygieny 

některých citlivějších pacientů se zubním plakem můţe aplikace bukálních 

tablet přispívat k zvýšenému riziku vzniku zubního kazu. Pacient by proto měl 

být poučen o změně místa aplikace a vyšší hygieně. Někdy můţe pacient trpět 

xerostomií (sucho v ústech), např. při současné terapii léčivy mající 

anticholinergní účinky. V takovém případě je nezbytné aby si pacient sám 

zvlhčil bukální sliznici jazykem nebo malým mnoţstvím vody před umístěním 

bukální tablety. 

Limitující vlastnosti bukálních tablet jsou: malý povrch kontaktu se sliznicí, 

chybí fyzikální flexibilita, nemoţnost vyšší rychlosti uvolňování (můţe být 

poţadována při podávání některých léčiv), potenciální podráţdění bukální 

sliznice při chronické aplikaci bukálních tablet. Na zvýšenou opatrnost je třeba 

dbát při podávání tablet dětem a starším osobám, kteří s vyšší 

pravděpodobností mohou tabletu spolknout. 

 

Výzkum v oblasti bukálních tablet  
(24,25,26,27)

         

 

Největší zájem výzkumu v oblasti mukoadhezivních bukálních lékových 

forem připadá na bukální tablety. Doposud byla provedena řada studií, 

hodnotící bukální tablety některých léčiv z různých hledisek. Vedle měření a 

hodnocení mukoadheze (MDF, TWA a doby trvání mukoadhezivního spojení) 

pomocí in-vitro metod výše popsaných, jsou stále zkoumány i jiné 

charakteristiky bukálních tablet.    

Výběr jednotlivých polymerů, případně jejich vzájemný poměr je pro vývoj 

bukálních tablet zásadní krok a měl by být zaloţen na mukoadhezivních 

vlastnostech, netoxicitě, nedráţdivosti, stabilitě a kompatibilitě s léčivými 

látkami. Zde jsou uvedeny některé další testy, nutné pro optimální formulaci 

bukálních tablet: měření stupně a rychlosti bobtnání, disoluční testy 

(uvolňování léčiv in-vitro pomocí disolučního přístroje, nebo in-vivo na 
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zdravých dobrovolnících) . 

V současnosti je pozornost výzkumu namířena především na problémy 

absorpce sloučenin s vysokou molekulovou hmotností jako peptidová a 

proteinová léčiva, zvláště z důvodu jejich nízké biodostupnosti po perorálním 

podání. Dnes jiţ existují bukální tablety např. s insulinem, oxytocinem nebo 

chymotrypsinem, avšak jejich rozsah a rychlost absorpce přes bukální sliznici 

je nutno dále zlepšovat. Vyuţití permeabilitních enhancerů a jejich dopad na 

fyziologii ústní dutiny je třeba dále prozkoumávat.   

 

Příklady komerčně dostupných bukálních tablet  
(2,28,29,30)

 : 

  

 

Název léčiva Název přípravku Poznámka 

nitroglycerin Suscard buccal tablets, 

Susadrin 

terapie anginy pectoris; tbl á 

2,3,5 mg 

fentanyl Fentora opiodní analgetikum 

triamcinolon Aftach ošetření aftů, jedna z 

prvních adhezivních 

lékových forem 

mikonazol  Tibozole 10 mg terapie orofaryngeálních a 

esofagálních kandidóz u 

HIV pozitivních pacientů 

       

Příklady léčiv pouţitých v klinických studiích ve formě bukálních tablet: 

karbamazepin, nikotin, chlorhexidin, diltiazem, ergotamin, insulin, 

hydrokortizon, metronidazol, morfin, nifedipin, omeprazol, pentazocin, 

pindolol, propranolol, piroxikam, kalcitonin, testosteron, teofylin, triamcinolon 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                               Jan Horáček 

50

 

 

Obr. 10: Aplikace bukálních tablet  
(29)

   

1. Vyjměte tabletu z blistru.  

2. Tabletu lehce nalízněte. 

                

 

3. Vloţte tabletu na dáseň pod horní ret. 

 

4. Přitlačte z vnější strany na horní ret v místě, kde je umístěna tableta, po 

dobu asi 20 sekund. Nedotýkejte se tablety jazykem několik minut po 

aplikaci.  
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4. ZÁVĚR 

 

Ústní sliznice představuje svými vlastnostmi bezpečnou a komfortní 

alternativu pro podání některých léčiv, jejichţ biodostupnost při podání jinými 

cestami není zcela optimální. V ústní dutině jsou pro aplikaci léčiv nejčastěji 

pouţívána dvě místa - sublingvální a bukální sliznice. Sublingvální podání je 

výhodné zejména při poţadavku rychlé absorpce, není však určeno pro aplikaci 

adhezivních lékových forem. Bukální sliznice naopak svými parametry 

umoţňuje umístění mukoadhezivních forem, jejichţ pouţití můţe poskytnout 

výhodný dávkovací systém s kontrolovaným uvolňováním, a zároveň 

dostatečnou biodostupností a  rychlostí nástupu účinku (rozsah a rychlost 

absorpce je vysoký). Vývoj mukoadhezivních lékových forem přinesl řadu 

inovací, pouţívání nových polymerů a pomocných látek, jimiţ lze výhodně 

ovlivnit případné překáţky a limitující faktory bukálního podání léčiv. Osobně 

vidím pouţití novějších generací vícefunkčních polymerů, především polymerů 

inhibující enzymy a polymerů se schopností urychlovat permeabilitu, jako 

perspektivní směr do budoucnosti. Největší výhodu představuje moţnost 

snadnější formulace lékových forem a současně částečné eliminace faktorů 

limitujících bukální aplikaci. Rovněţ povaţuji výzkum v oblasti enhancerů 

permeability za nezbytnou součást vývoje bukálního podání léčiv, které jsou 

nyní podávány pouze konvenčními způsoby. 

Bukální tablety jsou do budoucna  perspektivní lékovou formou pro jejich 

snadnou  aplikaci a moţnost  prodlouţeného uvolňování léčiva. Jsou také 

alternativní  lékovou formou pro léčiva s nedostatečnou biodostupností  při 

podání  perorálním. 
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6. SOUHRN / ABSTRACT 

 

Práce podává souhrnnou informaci o fenoménu bioadheze v souvislosti s 

podáváním léčiv. Je zde popsána anatomie a fyziologie ústní sliznice a rozdíly 

v jednotlivých partiích ústní dutiny. Práce dále uvádí důvody a výhody pro 

podání léčiv přes ústní sliznice, stejně tak jako omezení. V rámci části o 

bioadhezi a mukoadhezi je zahrnuta definice, teorie, ovlivňující faktory a popis 

pouţívaných metod k měření a hodnocení tohoto jevu. Dále jsou klasifikovány 

pouţívané bioadhezivní polymery, ale i novější generace polymerů, jejichţ 

potenciální přednosti jsou blíţeji popsány. Poslední část práce se zabývá 

charakteristikou bukálních mukoadhezivních lékových forem obecně, jejich 

popisem, srovnáním a uvádí příklady přípravků jiţ pouţívaných v praxi. Je 

prioritně zaměřena na bukální tablety.  

 

My diploma thesis was aimed at summarising information about 

phenomena of bioadhesion in connection with administration of drugs. The 

work describes anatomy and physiology of oral mucosa and differencies in 

various parts of oral cavity. It refers about advantages and limits of 

administrating drugs through the oral mucosa. The part called Bioadhesion / 

mucoadhesion includes definition, theories, influencing factors and description 

of methods to determinate bioadhesion. Further, it describes and classifies 

bioadhesive polymers used in technology and also the new generation of 

polymers which are investigated yet. The last part of work deals with 

characteristic of buccal mucoadhesive forms in general, describes and 

compares various buccal dosage forms and shows some examples used in 

practice, firstly focused on buccal tablets.  

  

 


