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1 Úvod 

Biodegradabilní systémy stále více nacházejí praktické uplatnění jak v medicíně, tak ve 

farmacii. Z medicínského vyuţití se jedná zvláště o vstřebatelný šicí materiál, 

implantáty a tkáňové náhrady. V oblasti farmacie se pak jedná o polymerní nosiče léčiv, 

které poskytují celou škálu výhodných vlastností, např. moţnost řízeného uvolňování 

léčiva, prodlouţení biologické aktivity, sníţení frekvence podávání léčiva, a tím pádem 

i sníţení výskytu neţádoucích účinků některých léčiv. Výzkum a vývoj těchto systémů 

se zaměřuje zejména na polymerní systémy nesoucí léčiva antivirotická, antibakteriální, 

imunomodulační a léčiva potencující účinnost chemoterapie tumorů. 

Vlastnosti polymerů určených pro farmaceutické či medicínské vyuţití mají  vliv 

na farmakokinetické parametry systému, tedy na absorpci, distribuci a eliminaci 

polymeru i neseného léčiva. Výsledné chování  systému je důsledkem interakcí 

polymeru se sloţkami prostředí, v němţ se nacházejí. Tyto interakce se odvíjejí od 

struktury polymeru, jeho chemického sloţení, přítomností funkčních skupin a dalších 

faktorů.  Výzkum by se tedy měl zaměřit na interakce polymeru s prostředím ţivého 

organismu v kontextu s jeho fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Cílem výzkumu je pak 

vývoj nových materiálů dostupných v takových lékový formách, aby způsob uvolňování 

léčivé látky a degradace nosiče byl co nejpřirozenější fyziologickým tělním pochodům a 

tak umoţnil efektivní působení léčivé látky  s minimální zátěţí lidského organismu. 
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2 Seznam zkratek 

ACV……………. aciklovir 

D……………….. dipentaerythritol 

DLLA……………kyselina mléčná 

DNA…………….deoxyribonukleová kyselina 

FDA……………..Food and drug administration, (Americký ústav pro potraviny a léky) 

Mn……………….číselně střední molární hmotnosti 

Mw………………hmotnostně střední molární hmotnosti 

PAMAM………...polyamidodminy 

PD……………….dendridy polyamidoaminů 

PEG…………….. poly(ethylenoxid) 

PLGA……………kopolymer kyseliny mléčné a glykolové 

T…………………tripentaerythritol 

TEC……………...triethylcitrát 

Tg……………..…teplota skelného přechodu 

Tm……………….teplota tání 
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3 Cíl práce 

Cílem předloţené diplomové práce bylo zjistit průběh liberace acikloviru z 

plastifikovaných oligoesterových nosičů. Testované nosiče byly pracovně označeny 

0,5D, 1D, 2D, 1T, 3T, 5T. Jedná se o terpolymery  kyseliny D,L-mléčné, kyseliny 

glykolové a dipentaerythritolu, resp. tripentaerythritolu [LA/GA/D(T)]. Charakterizaci 

nosičů uvádí tabulka č.1. Nosiče byly plastifikovány 30% triethylcitrátu. 

 

Úkol diplomové práce lze rozdělit do následujících dílčích kroků: 

 

1. Připravit matrice o hmotnosti 150,0 mg sloţené z nosiče, plastifikátoru a 4% 

acikloviru.  

2. Provést modifikovaný disoluční test za statických podmínek při 37°C a pouţití 

fosfát citrátového pufru pH 7,0.  

3. Zjistit vliv typu a koncentrace větvící sloţky na liberaci acikloviru. 

4. Porovnat liberaci acikloviru z větvených oligoesterů a z lineárního oligoesteru 

PLGA. 
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4 Teoretická část 

4.1 Polymery ve farmacii a medicíně 

Počet moţných pouţití polymerních materiálů v moderní medicíně rychle stoupá. Od 

implantátů, transplantátů aţ po injekční systémy mikro a nano částic, kdy se kaţdá 

aplikace odlišuje konkrétními poţadavky na vlastnosti pouţitého polymeru. Protoţe 

často přírodní polymery či samotné jednoduché syntetické polymery nemohou naplnit 

všechny potřeby všech lékových nosičů, idea polymerů o jednoduché základní 

struktuře, která můţe být dle situace jednoduše modifikována je středem zájmu 

současného výzkumu.
1
 

Právě jako nosiče léčiv poskytují polymery mnohé výhody, příkladem jsou řízené 

uvolňování léčiva, zlepšení terapeutické účinnosti, prodlouţení biologické aktivity, 

sníţení frekvence podávání léčiva, a s tím spojené sníţení výskytu neţádoucích účinků 

některých léčiv.
2
 Z těchto výhod plyne i zlepšení celkové compliance.

3
  

Přestoţe zavedení prvních systémů s řízeným uvolňováním do klinické praxe nastalo 

teprve během sedmdesátých let, jiţ v roce 1997 byl jejich prodej jen ve Spojených 

státech kalkulován okolo 14 bilionů dolarů.
4
 

Studium vztahů mezi strukturou, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi 

makromolekul tvoří teoretický základ, ze kterého vycházíme při výběru konkrétní 

aplikace polymerů ve farmacii. Mezi hlavní poţadavky kladené na polymerní nosiče 

léčiv patří stabilita v průběhu transportu zajištěná vhodnou chemickou vazbou léčiva na 

nosič, řízené uvolnění léčiva z nosiče s moţností protrahovaného účinku zpravidla 

chemickou hydrolýzou či enzymolýzou a šetrná eliminace nosiče z organizmu. Dalším 

poţadavkem je specifický zásah cílových buněk pasivním či aktivním směřováním.
5
 

Aktivního směřování a dalších specifických vlastností můţe být dosaţeno specifickou 

buněčnou adhezivitou, tudíţ přítomnost specifických ligandů ve formě připojených 

funkčních skupin na povrchu koloidního nosiče je zcela nezbytná.
2
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4.2 Biodegradabilní polymery 

Existuje velké mnoţství polymerů, různých chemických struktur, vlastností 

a různého původu. V praxi jsou pouţívány pevné i hydrogelové, přírodního 

i syntetického původu. Syntetické polymery nabízejí větší výhody neţ polymery 

přírodní, neboť mohou být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly konkrétnímu způsobu 

aplikace léčivé látky a aby umoţňovaly co nejstejnoměrnější dávkování.
6
  

Přírodní polymery jsou často označovány jako biopolymery a patří sem zejména 

polysacharidy, jako je celulosa či chitosan.
4
 

Velký důraz je tedy kladen na biokompatibilitu a biodegradabalitu. Biokompatibilitu lze 

charakterizovat jako vlastnost netoxicity, nezpůsobování zranění či imunitní reakce 

ţijícího organismu. Biodegradabilitu definujeme pak jako schopnost být rozloţen 

biologickou akcí ţijícího organismu nejčastěji jednoduchou hydrolýzou či 

enzymatickým rozkladem, přičemţ se je nejedná pouze o působení mikroorganismů, ale 

přeneseně i o rozkladné děje (např. hydrolýza) v ţivém organismu.
5
  

Tyto polymery jsou pak eliminovány z organismu ve formě malých molekul, některé 

polymery mohou být eliminovány i přímou cestou ledvinami. Existují i ne-

biodegradabilní polymery, jejichţ pouţití je akceptovatelné v aplikacích, kdy mohou 

být po uvolnění léčiva opět odebrány, např. náplasti či inserty nebo po orální aplikaci, 

kdy polymer projde nezměněn trávicím systémem.
4
 

V literatuře málo diskutovanou otázkou je také problematika sterilizace těchto systémů, 

kdy zpravidla kaţdý individuální produkt vyţaduje specifickou metodu sterilizace.
3
 

Obr. 1: Schéma klasického polymerního léčiva
7
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4.2.1 Degradace a eroze biodegradabilních systémů 

Obr. 2: Postupný rozpad polymerní matrice na základě hydrolýzy: (ukazuje spíš 

bobtnání matrice, neţ rozklad, moc ho nezbylo)
8
 

 

Je potřeba rozlišovat mezi termíny degradace a eroze. Degradace zahrnuje chemické 

procesy, a to na počátku nejčastěji jiţ výše zmiňovanou hydrolýzu a enzymolýzu. Eroze 

je pak proces fyzikální, zaloţený na disoluci a difúzi. Lze rozlišovat dva mechanismy 

eroze, a to erozi povrchovou a celkovou, tzv. bulk erosion, jeţ však představují dva 

vzájemné extrémy. V praxi se u většiny polymerních nosičů nacházejí oba dva 

mechanismy, rozdíl je však v jejich poměru, a to v závislosti na chemickém upořádání 

hlavní kostry polymeru. Povrchová eroze nastává, kdyţ rychlost eroze překračuje 

rychlost průniku vodného prostředí do vnitřku polymerního nosiče. Tento typ je 

upřednostňování díky snadno reproduktibilní kinetice. V ideálním případě je totiţ 

rychlost eroze přímo úměrná vnějšímu povrchu.  

Obr. 3: Ideální povrchová eroze
10

 : 

 

 

Celková eroze nastává v případě, kdyţ jsou molekuly vody schopny proniknout do 

nosiče rychleji, neţ-li nastane eroze. V důsledku čehoţ molekula polymeru můţe být i 

degradována hydrolýzou, čímţ se mění celková kinetika odbourávání. Tento jev však 

není překáţkou v zavádění takovýchto polymerů do klinické praxe.
4
 

Ještě stále není plně vysvětlena role enzymů v průběhu degradabilních dějů u 

syntetických či chemicky modifikovaných přírodních polymerů ve srovnání s jiţ velmi 

dobře popsanou enzymolýzou přírodních polymerů jako je kolagen či celulosa. 

Williams a Mort
9
 zkoušeli celkem patnáct enzymů a zjistili, ţe čtyři zvyšují rychlost 

degradace polymerních systémů. Mezi zkoušenými polymery byly např. i polymery 

PLA, u nichţ měla vliv na odbourávání proteinkináza K. Mohou tak být vysvětleny 
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rozdílné výsledky získané během in vitro a in vivo testování. Z  řady pozdějších pokusů 

vyšlo najevo, ţe enzymolýza nabývá na významu v pozdějších stádiích degradace, kdy 

v systému jiţ došlo k erozi, fyzikální fragmentaci a rozpouštění a jeho povrch je tedy 

snáze přístupný přítomným enzymům.
10

 

4.2.2 Řízené uvolňování 

Řízené a prodlouţené uvolňování je velmi přínosné zejména pro léčiva podléhající po 

absorpci rychlé metabolizaci a eliminaci. Většina léčiv vyţaduje rozpuštění ve vodném 

prostředí a moţnost volné difúze před dosaţením cílových receptorů. Polymerní 

systémy pak mají za úkol chránit léčivo před vodným prostředím na předem určený čas, 

a to různými mechanismy. Pro zpoţděné uvolňování jsou pouţívány polymery 

s pomalejší rychlostí rozpouštění neţ má chráněné léčivo a  můţe tvořit buď obal, nebo 

matrix systému. V případě kontrolovaného uvolňování je pak ve vodném prostředí 

léčivu bráněno volné difúzi nerozpustnou polymerní matrix, kdy molekula léčiva musí 

projít jejími vícekrát zalomenými dutými kanálky, aby se uvolnila ze systému. Bariérou 

jsou polymerní řetězce tvořící hydrogel. Účinnost bariéry můţe být sníţena např. 

bobtnáním hydrogelu, kdy se vytváří skulinky v gelovité struktuře. Mezi výhody 

hydrogelu patří i schopnost bioadhezivity, která pak dovoluje systému zůstat např. 

v gastrointestinálním traktu po prodlouţený čas. Polymerní systémy vyráběné za účelem 

kontrolovaného uvolňování jsou distribuovány buď jako matrice, ve kterých je léčivo 

rovnoměrně uspořádáno, nebo jako membrány, které chrání reservoár léčiva před 

okolním prostředím a tím limitují rychlost uvolňování. Systémy kontrolující tok léčiva 

mohou vyuţívat osmotický potenciál u semipermeabilních polymerních bariér. 

Nejčastěji je vyvíjena snaha o uvolňování léčiva konstantní rychlostí, nicméně jsou 

potřeba i formy s pulzním uvolňováním dle momentálních poţadavků organismu, např. 

insulinové terapie u diabetiků.
4 
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Obr. 4: Příklady mechanismů řízeného uvolňování na různých typech matricových 

tablet
11

: 

 

 

4.2.3 Řízená distribuce 

Mezi další poţadované vlastnosti polymerních nosičů léčiv patři i cílená distribuce, 

nebo-li targeting. Existují dva hlavní případy, kdy tato vlastnost nabývá na důleţitosti. 

Prvním případem je, kdyţ molekula léčiva neovlivňovanou distribucí zasahuje buňky 

více tkání a tím způsobuje vedlejší a často neţádoucí účinky léčiva. Typickým 

příkladem je onkologická chemoterapeutická léčba. Druhým případem je situace, kdy 

přirozená distribuce nedovolí léčivu dosáhnout cílových buněk, např. není-li samo 

léčivo schopno překonat mozkomíšní bariéru a cílovou buňkou je konkrétní mozkový 

receptor. Mnoho skupin léčiv by mohlo disponovat výhodnějšími vlastnostmi, mezi ty 

hlavní patří cytostatika, imunosupresiva, protizánětlivá léčiva, antibiotika, opioidní 

antagonisté, steroidní hormony a hormony obecně, anestetika a vakcíny. Poslední 

výzkum se zaměřuje pak zejména na problematiku peptidů a genové terapie.  

Nejjednodušší metodou, jak dosáhnout cílené distribuce je vpravení léčiva přímo na 

určené místo. Tato metoda je s úspěchem pouţívána u některých cytostatik.  

V ostatních případech však musí být pouţito jiného mechanismu, který umoţní léčivu 

samu vyhledat cílovou buňku. Polymery jsou pak pouţívány ve dvou typech systémů 

nosičů léčiv. Jednak jako koloidní nosiče, a to ve formě mikročástic a nanočástic a 
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jednak jako konjugáty polymer-léčivo, kde je léčivo kovalentně vázáno na polymer. 

Tyto formy však zpravidla samy stačí pouze na distribuci, pro targeting je potřeba ještě 

připojit účinnou část, jíţ zpravidla bývají biomolekuly jako imunoglobuliny či 

karbohydráty. Nicméně existují i polymery nevyţadující specifickou účinnou část a 

které jsou schopny ovlivnit adsorpci proteinů na povrch částice. V případě některých 

konjugátů polymer-léčivo je přítomna vazba, která vyţaduje specifické štěpení, 

příkladem jsou systémy štěpené v tlustém střevě bakteriální mikroflórou.
4
 

4.3 Kyselina polymléčná a polyglykolová a jejich kopolymery 

Nejvýznamnější skupinou degradabilních polymerů jsou termoplastické alifatické 

polyestery kyseliny mléčné (PLA) a kyseliny glykolové (PGA), jejich homopolymery a 

kopolymery, a to díky svým výhodným vlastnostem jako je výborná biokompatibilita,  

neenzymatická biodegradabilita a mechanická pevnost.
12

 

Právě o těchto polymerech máme v současné době také nejvíce dostupných informací. 
13

 

Zpočátku byly pouţívány na výrobu chirurgických biodegradabilních vláken, teprve 

později začaly být studovány jako potenciální nosiče léčiv.
3
 

Bohuţel však tyto polymery nesplňují ideálně všechny potřebné vlastnosti pro všechny 

formy léčiv, a tak prostor pro výzkum je stále otevřený.
13

 

Mechanismus degradace polyesterů je klasifikován jako celková degradace 

s hydrolytickým štěpením páteře polymeru. 

Hlavní cestou syntézy polymerních esterů je otevření kruhu korespondujícího 

cyklického laktonového monomeru. Reakce by však sama probíhala příliš pomalu pro 

produkci vysokomolekulárních látek, a proto jsou přidávány katalyzátory na bázi 

zinečnatých či ciničitých karbonylových esterů. Tyto katalyzátory jsou ovšem 

potenciálně cytotoxické, a proto jsou upřednostňovány sloučeniny, jeţ jsou FDA 

klasifikovány jako potravinové stabilizátory. Alternativně mohou být pouţity i 

resorbovatelné ţeleznaté soli pro syntézu PLA při 150ºC. Stejně tak práškovaný zinek a 

CaH2 pro přípravu kopolymrů PLA s PEG.
4
 

Obr. 5: Polymerizace za otevření kruhu příslušného cyklického laktonu pro PGA a 

PLA
10
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4.3.1 Kyselina polymléčná 

PLA:   —(— O — CH — CO —)n— 

           │ 

         C H3 

 

Patent na pouţívání kyseliny polymléčné jako resorbovatelného šicího materiálu byl 

udělen poprvé v roce 1967.
4
 

Kyselina polymléčná je pouţívána jako nosič proteinových léčiv, mezi neţ patří např. 

lidský sérový albumin, bovinní sérový albumin či insulin.
3
 

PLA obsahuje asymetrický α-uhlík , který můţe být jednoznačně popsán symboly D či 

L, resp. R či S dle stereochemické klasifikace. Pro polymery enantiomerních forem pak 

pouţíváme označení poly(D-mléčná kyselina) (PDLA) a poly(L-mléčná kyselina) 

(PLLA). Fyzikálně-chemické vlastnosti opticky aktivních PDLA a PLLA jsou téměř 

stejné, zatímco racemická PLA má vlastnosti velice rozdílné. Při syntéze je výsledná 

stereochemie závislá i na pouţití příslušného katalyzátoru. Protoţe v přírodě se kyselina 

mléčná vyskytuje v L-formě, je PLLA povaţována za více biokompatibilní.
4
 

PLLA je polymer semikrystalický s teplotou tání (Tm) 170°C a teplotou skelného 

přechodu (Tg) 56 °C. Krystalinita je okolo 40%. Racemická PLA je amorfní polymer 

s variabilním zastoupením obou polymerů a teplotou tání 57 °C. Není tak pevný jako 

PLLA a snáze podléhá degradaci. Kopolymery racemické PLA a PLLA se někdy 

vyuţívají pro sníţení krystalinity a pro zkrácení doby degradace.
14

 

Při výzkumu degradace PLA se zjistilo, ţe PLA je ve formě mikročástic odbourávána 

rychleji, neţ-li ve formě nanočástic, a to pravděpodobně díky autokatalytickému efektu 

kyselých metabolitů, které mohou pomaleji opouštět rozsáhlejší systém mikročástice.
4
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4.3.2 Kyselina polyglykolová 

—(— O — CH2 — CO —)n— 

Tento polymer o empirickém vzorci (C2H2O2)n má teplotu tání  okolo 225 °C a teplotu 

skelného přechodu 35 °C. Jeho vlastnosti jsou dány molekulovou hmotností, vysokým 

podílem krystalické fáze (35 – 75 %) a hydrofilními charakteristikami, takţe PGA je 

pak nerozpustný ve většině organických rozpouštědel, má vysokou pevnost a modul 

elasticity. Vyrábí se přímou či nepřímou polymerizací z kyseliny glykolové, kdy přímá 

polykondenzace vede ke vzniku nízkomolekulárních polymerů se slabými 

mechanickými vlastnostmi. Polymerací za otevření kruhu (ring-opening) cyklického 

dimeru kyseliny glykolové se získává výšemolekulární PGA.  

Homopolymery PGA jsou degradovány rychleji neţ homopolymery PLA, a to jednak 

díky rozdílné krystalinitě, a jednak díky absenci hydrolýze stericky bránící methylové 

skupiny.
14

 

4.3.3 Kopolymer kyseliny mléčné a glykolové 

Nejhojněji pouţívaným polymerem, označovaným jako „zlatý standard― s nejdelší 

historií  je  PLGA, a to jak ve veterinární, tak v humánní medicíně. Obrovská 

rozmanitost formulací PLGA polymerů, které jsou k dispozici pro specifické lékové 

aplikace, je dána dvěma hlavními parametry, a to jednak molekulovou hmotností a 

jednak vzájemným procentuálním podílem kyseliny mléčné a glykolové, které ovlivňují 

převáţně rychlost odbourávání daných polymerů.
15

 

V dnešní době je např. pouţívána jako nosič některých proteinových léčiv, příkladem 

můţe být interleukin 2, kalcitonin, cytochrom c, lutein uvolňující hormon a jeho 

analoga, bovinní sérový albumin, mysoglobin, somatotropin či záškrtový toxin.
3
 

Nicméně i PLGA vykazuje jisté nedostatky. PLGA nesoucí protein vykazuje kinetiku 

uvolňování s významným burst efektem, následnou lag fází a poslední konečná fáze 

závisí na rychlosti postupné degradace polymeru. Navíc mechanismy eroze 

biodegradabilního polymeru poškozují nesené proteinové léčivo mechanismem 

katalyzované kyselé hydrolýzy PLGA, která způsobí kyselé mikroprostředí, jeţ můţe 

poškodit aţ denaturovat bílkovinnou molekulu. Další stinnou stránkou pouţití PLGA je 

extrémní hydrofóbnost molekuly, která můţe rovněţ vést k denaturaci některých 

proteinů.
1
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Hlavním způsobem, jak překonat obtíţe pozorované u PLGA, bylo vytvoření 

hydrofilnějšího polymeru neţ je PLGA. Navíc by modifikace daného polymeru mohly 

vést také k pozitivnímu ovlivnění některých dalších vlastností jako např. teploty 

skelného přechodu polymeru, mechanismu biodegradace či kinetiky uvolňování 

bílkoviny z léčiva. Byly syntetizovány rozličné typy modifikovaných polymerů, z nichţ 

jsou nejvýznamnější blokové kopolymery kyseliny mléčné a glykolové, alternující 

s hydrofilní molekulou jako je polyethylen oxid (PEO) nebo polyethylen glykol (PGE). 

Rovněţ byly vyvinuty rozvětvené struktury obsahující molekuly sacharidů nebo 

dextranů jako pomyslnou kostru molekuly.
1 
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4.4 Pentaerythritol 

Pentaerythritol je organická sloučenina o sumárním vzorci C(CH2OH)4. Tento bílý 

krystalický polyalkohol je univerzální stavební jednotkou pro mnohé další organické 

sloučeniny s širokým uplatněním.
16

 

Obr. 6: Molekulový model pentaerythritolu
17

: 

 

4.4.1 Syntéza pentaerythritolu 

Pentaerythritol je tedy polyhydroxylový alkohol, jeţ je moţno připravit aldolovou 

kondenzací (1) za účasti 3 molekul formaldehydu a jedné molekuly acetaldehydu při 

zisku jedné molekuly pentaerythrosy a následnou Cannizarovou reakcí (2) za 

přítomnosti molekuly formaldehydu v alkalickém prostředí. V praxi je však reakce 

probíhá komplikovaněji za vzniku polypentaerythritolů jako vedlejších produktů 

reakce.
18

 Samotné polymery pak mohou být připraveny z pentaerythritolu a alifatických 

dikarboxylových kyselin o odlišném methylenovém čísle.
19 

Obr. 7: Reakční schéma přípravy pentaerythritolu
18
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4.4.2 Polymery odvozené od pentaerythritolu 

Obr. 8: Pentaerythritol, často nazýván jako mono pentaerythritol
18

 

 

 

Obr. 9: Dipentaerithritol
18

 

 

 

Obr. 10: Tripentaerythritol
18

 

 

 

Polymery odvozené od pentaerythritolu patří rovněţ mezi biodegradabilní syntetické 

polymery. Zatím nalezly uplatnění především v průmyslu, kde jsou upřednostňovány 

díky absenci negativního vlivu na ţivotní prostředí. Navíc při praktickém uţití vykazují 

vhodné tepelné i mechanické vlastnosti, na rozdíl např. od dříve slibných alifatických 

polyesterů typu poly( -caprolactonu) či poly(1,4-butandiolu succinatu).
19

 

Nejvíce je pak vyuţíván jak čistý pentaerythritol, tak čistý dipentaerythritol a jejich 

vzájemné směsi (např. 90:10, 85:15, 75:25, 70:30).
20

 

4.4.3 Praktické využití pentaerythritolu 

Díky svým vhodným vlastnostem (např. nízká těkavost, vysoká teplota vzplanutí) našel 

pentaerythritol široké vyuţití v praxi. Je stavební součástí polyfunkční sloučeniny 

pentaerythritol tetranitrát, jeţ je jedna z nejsilnějších výbušnin, podobně jako 

pentaerythritol triakrylát. Deriváty pentaerythritolu jsou téţ součástmi laků, PVC 

stabilizátorů či olefínových antioxidantů. Nehalogenované estery a polyestery 

pentaerythritolu jsou rovněţ z hlediska dopadu na ţivotní prostředí vhodnou 

alternativou polychlorbifenylů a dalších sloučenin. 
16
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4.5 Pentaerythritol jako součást polymerního systému nesoucího 

genovou DNA  

4.5.1 Význam a problematika genové DNA 

Význam plazmidové DNA jako farmaceutické jednotky stále vzrůstá a to díky 

moţnému vyuţití v genové terapii a preventivní medicíně. Obecně největší překáţkou 

při pouţití DNA je její degradace a to ve všech fázích jejího vyuţití, tvorbou forem 

plazmidové DNA počínaje a jejím uvolňováním v organismu konče. Pro tvorbu 

nosičových systémů pro DNA se  však slibně jeví pouţití biodegradabilních mikročástic 

zaloţených např.na pouţití PLGA, které nám pak zajistí např. cílený targeting 

fagocytujících makrofágů či ochranu vůči biologické degradaci nukleázami
21

. 

Navíc oproti virovým vektorům poskytují polymerní nosiče výhodu jednoduché syntézy 

ve velkých mnoţstvích a rovněţ vyvolávají minimální imunitní obranou reakci 

organismu.
22

 

4.5.2 Problematika stability DNA 

Při hledání řešení optimálního nosiče pro DNA nám napomáhají jiţ poměrně rozsáhlé 

znalosti o obecném chemismu odbourávání DNA. Víme, ţe ve vodném rozotoku je 

DNA degradována ve dvou základních krocích a to procesem depurinace a β-eliminace. 

Protoţe tyto kroky jsou kysele katalyzovány, je jasné, ţe pH prostředí má značný vliv 

na stabilitu DNA, jejíţ maximum je okolo hodnot pH 9. Nicméně zvýšíme-li při 

formulování pH za účelem sníţení rychlosti depurinace, můţeme rovněţ způsobit např. 

nekrózu tkáně při intramuskulárním podání. Dále pH můţe ovlivnit ostatní cesty 

degradace či mnoţství extraktabilního materiálu z komorových systémů. Báse DNA a 

deoxyribosa jsou rovněţ citlivé vůči volným oxidačním radikálům. Jedněmi 

z nejsilnějších jsou radikály hydroxylové, jejichţ vznik je katalyzován ionty kovů. 

Z toho vyplývá další fakt, ţe stabilita plazmidové DNA v prostředí bez těchto iontů je 

značně vyšší , coţ můţeme zajistit pouţitím vhodných tlumičů – chelatorů či zametačů 

volných radikálů. Doba skladování při teplotě 30  ْ C se pak prodlouţí nejméně o 1 rok. 

23
 

Pouţití biodegradabilních mikročástic zaloţených např.na pouţití PLGA nám pak zajistí 

nejen cílený targeting fagocytujících makrofágů, ale také ochranu vůči biologické 

degradaci nukleázami.
21
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4.5.3 Příprava polymerních systémů pro DNA vakcíny 

Jednou z prvních a nejvíce vyuţívaných technik přípravy biodegradabilních 

polymerních mikročástic obsahujících hydrofilní molekuly je metoda dvojité emulze 

s rozpuštěním a následným vypařením. Nevýhodou však je, ţe při pouţití této metody 

DNA jeví velkou tendenci přecházet ze superkoloidní konformace aţ do konformace 

lineární, ve které však vykazuje mnohonásobně niţší bioaktivitu. Navíc výtěţnost celé 

metody je poměrně nízká – jen okolo 20% DNA je finálně enkapsulováno do 

polymerního nosiče. O mnoho lepší výsledky vykazují metody zaloţené na lyofilizaci.
24

 

Co se týče vnitřní struktury mikročástic PLGA, ve většině případech jsou částice 

tenkostěnné, duté, přičemţ DNA se pak nachází v centrální dutině. Právě konečná 

formulace polymeru a jeho celková koncentrace můţe mít obrovský vliv na kinetiku 

uvolňování, bez většího vlivu na fyzikální vlastnosti mikročástic.  

Nicméně finální energie pouţitá pro vpravení DNA do polymeru je vţdy kompromisem 

mezi získáním částic o vhodné velikosti a zároveň nepoškozením superkoloidní 

konformace DNA.
25

 

4.5.4 Polymerní nosiče DNA tvořené dendrimery polyamidoaminů a 

jádrem z modifikovaného pentaerythritolu 

Obr. 11: PAMAM dendrimery s jádrem pentaerythritolu 

 

 

Polymerní nosiče tvořené dendrimery polyamidoaminů a jádrem modifikovaného 

pentaerythritolu se jeví do budoucna jako slibné nevirové nosiče genových léčiv. V 
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porovnávání těchto polymerů s jinými nevirovými nosiči genových léčiv 

(polyethyleniminy, polylysiny a PAMAM s ethylendiaminovým jádrem) vykazují PD 

dendrimery vyšší schopnost transfekce a zároveň niţší cytotoxicitu.  

PD denrimery disponují dvanácti rozvětveními, tudíţ nesou na svém povrchu dvanáct 

aminoskupinami. Je zřejmé, ţe právě tato hustota aminových skupin je důleţitým 

parametrem celkové účinnosti systému, neboť komplexy s DNA tvoří na základě 

elektrostatických interakcí. Tento parametr závisí zejména na pouţitém jádře nosiče
22

.  

PD dendrimery mohou být syntetizovány na základě Brusonovi a Newkomovi 

metody.
26

  

Nevýhodou nevirových nosičů DNA je inhibice genové transfekce sérem ovlivněním 

stability celého komplexu. Moţností, jak jevu zabránit je navázání systému na 

polyethylenglykol.
22
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5 Experimentální část 

5.1 Použité přístroje 

Digitální váhy Kern 440-33N (max. 200g; d=0,01g) 

Analytické váhy Kern ABS (max. 220g; d=0,1mg) 

Horkovzdušná sušárna Memmert 

Biologický termostat BT 120 (laboratorní přístroje Praha) 

Digitální pH metr 

Spektrofotometr Helios Gama (UV/VIS) (Unicam) 

5.2 Použité suroviny 

Aciklovir (Pliva Lachema) 

Azid sodný (Fluka) 

Čištěná voda (FaF UK Hradec Králové) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (Lach-Ner Neratovice) 

Kyselina citronová monohydrát, ČL 2002 (Penta, výrobní divize Praha) 

Triethylcitrát (Merck Mnichov) 

0,5D oligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 0,5 % dipentaerythritolu v reakční 

směsi ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

1D oligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 1 % dipentaerythritolu v reakční 

směsi ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

2D ligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 2 % dipentaerythritolu v reakční směsi 

ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

1T oligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 1 % tripentaerythritolu v reakční 

směsi ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

3T oligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 3 % tripentaerythritolu v reakční 

směsi ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

5T oligoester kys. D,L – mléčné a glykolové s 5 % tripentaerythritolu v reakční 

směsi ve funkci větvící sloţky (FaF UK HK) 

PLGA oligoester kys. D,L - mléčné a glykolové v poměru 50:50 (FaF UK HK) 
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Tab.1: Charakteristika oligoesterových nosičů 

Označení 
Sloţení nosiče (%) 

LA/GA:/D(T) 

Mw 

(g/mol) 

Mn 

(g/mol) 
g

PLGA 50/50/0 4086 1833 1,00 

0,5D 49,75/49,75/0,5 4000 2200 0,7 

1D 49,5/49,5/1 5700 2500 0,58 

2D 49,0/49,0/2 6600 4300 0,52 

1T 49,5/49,5/1 15200 3800 0,42 

3T 48,5/48,5/3 20600 7900 0,31 

5T 47,5/47,5/5 11900 5800 0,34 

 

Mn…………………číselný průměr molární hmotnosti 

Mw………………...hmotnostní průměr molární  hmotnosti 

g…………….větvící poměr 

g = 








lin

br




  

 

kde  je vnitřní viskozita lineárního (lin) a větveného (br) polymeru při shodné 

molární hmotnosti M 
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6 Pracovní postup 

6.1.1 Příprava liberačního média 

Jako liberační médium pro disoluci acikloviru z matric byl zvolen fosfát citrátový pufr 

pH 7,0. Podle chemických tabulek se 1000 ml pufru připraví smícháním x dílů roztoku 

A a (100-x) dílů roztoku B. Konkrétně bylo potřeba 19 dílů (tzn. 190 ml) roztoku 0,1 

mol/l monohydrátu kyseliny citronové (21,014 g/l) a 81 dílů (tzn. 810 ml) roztoku 

dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu disodného (35,60 g/l). Roztok A byl tedy 

připraven naváţením 3,99g 0,1 mol/l monogydrátu kyseliny citronové a dolitím na 190 

ml, roztok B byl připraven naváţením 25,34 g dihydrátu hydrogenfosforečanu 

disodného (tabulky vyţadují dodekahydrát hydrogenfosforečanu disodného, bylo tedy 

nutno tento fakt vzít v úvahu při výpočtu) a dolitím na 810 ml. Pro dosazení 

protimikrobní stability bylo do roztoku pufru přidáno 0,02% azidu sodného. Po 

důkladném rozpuštění všech sloţek byla hodnota pH zkontrolována digitálním pH 

metrem. Eventuální odchylky byly upraveny přidáním malého mnoţství kyseliny 

citronové či hydrogenfosforečanu disodného. 

6.1.2 Příprava matric 

Byly připraveny matrice o hmotnosti 150,0 mg tvořené polymerem 1T, 3T, 5T, PLGA, 

0,5D, 1D, nebo 2D, aciklovirem (ACV) a plastifikované triethylcitrátem (TEC). 

Koncentrace ACV v matrici byla u všech vzorků 4%, coţ odpovídá hmotnosti 6 mg 

ACV v kaţdé matrici. Všechny matrice byly připraveny se stejnou, 30% koncentrací 

plastifikátoru TEC. Matrice daného sloţení byly připraveny triplicitně. 

Do malé kádinky (25 ml) byl naváţen nosič, byl roztaven v horkovzdušné sušárně při 

teplotě 70-80°C. K tavenině byl pipetou přidán TEC a směs byla důkladně 

zhomogenizována. Pokud bylo třeba během homogenizace znovu natavit, kádinka byla 

na krátkou dobu umístěna do horkovzdušné sušárny. Bylo  přidáno vypočtené mnoţství 

ACV a opět se důkladně homogenizovalo. Do scintilačních lahviček bylo odváţeno po 

150,0 mg tak, aby se matrice rovnoměrně rozprostřely po dně lahviček.  
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6.1.3 Kalibrační přímka 

Absorpční maximum acikloviru ve fosfát citrátovém pufru o pH 7,0 je při 256 nm, 

absorbance tedy byla měřena při této vlnové délce. Pro sestrojení kalibrační křivky bylo 

připraveno 6 roztoků o klesající koncentraci ACV (tab.1). Absorbance byla měřena 

proti čistému fosfát citrátovému pufru o pH 7,0. Z naměřených hodnot absorbance byla 

sestrojena kalibrační přímka, zjištěna její rovnice a hodnota korelačního koeficientu. 

 

Tab. 2: Absorbance roztoků ACV o klesající koncentraci 

Koncentrace roztoků 

ACV (mg/l) 
Absorbance  

25 1,373 

20 1,114 

15 0,878 

10 0,641 

5 0,396 

1 0,200 

 

Obr.12: Kalibrační přímka 

y = 0,05x + 0,1259

R2 = 0,9973
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Rovnice kalibrační přímky:  y=a·x + b 

    y……..absorbance 
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    x……..koncentace ACV (mg/l) 

    a…….směrnice kalibrační přímky 

    b……..absolutní člen 

    R……..korelační koeficient 

6.1.4 Disoluční test 

Kaţdý vzorek ve scintilační lahvičce byl zalit 15,0 g fosfát citrátového pufru pH 7,0. 

Lahvičky byly uzavřeny a vloţeny do termostatu o teplotě 37°C. Ve stanovovaných 

časových intervalech byly odebírány vzorky disoluční tekutiny a měřena absorbance 

proti čistému pufru při 256 nm. Byla změřena absorbance po 3 a po 6 hodinách. 

Následně byly vzorky odebírány po 24 hodinách, přičemţ ke konci experimentu byly 

vzorky odebírány v intervalu aţ několik dní
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6.1.5 Stanovení uvolněného ACV 

Z rovnice kalibrační přímky byla vypočtena koncentrace uvolněného ACV v mg/l (x1). 

Vypočtená koncentrace mg/l byla převedena na koncentrci ACV v 15 ml disoluční tekutiny 

(x2). Byl zjištěn procentuální podíl uvolněného ACV z celkového mnoţství ACV v matrici. 

Byla počítána kumulativní procenta uvolněného ACV. Průběh liberace léčiva byl 

zaznamenán graficky jako závislost kumulativních procent uvolněného léčiva na čase. 

05,0

1259,0
1



y

x  

Dxx  015,012  

z

x
x 2100
%  

x1……..mnoţství uvolněného ACV (mg/l) 

x2……..mnoţství uvolněného ACV (mg/15 ml) 

x%…….procentuální podíl uvolněného ACV 

y……...hodnota naměřené absorbance 

z…...…mnoţství ACV v matrici 

D……..ředění vzorku 
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7 Výsledky 

7.1 Tabulky 

Tab. 3: Vzheld matric v závislosti na čase  

 1T 3T 5T 0,5D 1D 2D PLGA 

Za 24 hod bílá, celistvá, 

peckovitý tvar 

bílá, celistvá, 

peckovitý tvar 

bílá, celistvá, 

peckovitý tvar 

bílá, 

fragmentovaná, 

mírně 

zbobtnalá 

bílá, 

fragmantovaná, 

nepravidelný 

tvar 

bílá, 

fragmentovaná, 

matrice na 

hladině i na dně 

mléčný zákal, 

fragmentovaná 

Za 2 dny 
bílá, celistvá, 

mírně 

zbobtnalá 

bílá, celistvá, 

mírně 

zbobtnalá 

bílá, celistvá 

bílá 

(průhledná), 

fragmentovaná 

bílá, 

fragmentovaná 

bílá, 

fragmentovaná, 

zbobtnalá 

mléčný zákal, 

fragmentovaná 

Za 4 dny  

bílá, mírně 

fragmentovaná, 

mírně 

zbobtanlá 

bílá, kompaktní, 

mírně zbobtnalá 
  

bílá, 

fragmentovaná, 

zbobtnalá 

 

Za 6 dní   
bílá, 

kompaktní,zbobtnalá 
    

Za 16 dní   

bílá, mírně 

fragmentovaná, 

zbobtnalá 
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Tab. 4: Liberace acikloviru z nosiče PLGA 50:50 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,670 15 3,582 56,85 

49,81 49,81 0,511 15 2,866 45,96 

0,503 15 2,830 46,61 

0,25 

0,606 5 1,098 17,43 

14,59 64,39 0,266 6,67 0,784 12,58 

0,431 5 0,835 13,76 

1 

0,233 15 1,615 25,64 

23,81 88,20 0,141 15 1,201 19,26 

0,232 15 1,611 26,52 

2 

0,704 2 0,498 7,90 

21,14 109,34 0,526 2 0,978 15,52 

0,434 15 2,520 39,99 

3 

0,007 1 0,000 0,00 

0 109,34 0,012 1 0,000 0,00 

0,012 1 0,000 0,00 
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Tab.5: Liberace acikloviru z nosiče 0,5D 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,782 15 4,086 67,29 

57,01 57,01 0,715 15 3,784 62,32 

0,433 15 2,515 41,42 

0,25 

0,719 10 2,535 42,25 

30,11 87,12 0,925 5 1,576 25,93 

0,771 5 1,345 22,16 

1 

0,044 15 0,765 12,74 

19,77 106,89 0,203 15 1,480 24,34 

0,174 15 1,350 22,23 

2 

0,295 1 0,126 2,08 

2,30 109,19 0,426 1 0,166 2,73 

0,296 1 0,127 2,08 
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Tab. 6: Liberace acikloviru z nosiče 1D 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 
0,512 15 2,871 47,31 

48,09 48,09 
0,528 15 2,943 48,88 

0,25 
0,738 10 2,592 43,05 

43,69 91,79 
0,772 10 2,694 44,33 

1 

0,113 15 1,075 17,72 

18,20 109,99 0,060 15 0,837 13,90 

0,178 15 1,368 22,51 

2 

0,413 1 0,162 2,66 

2,73 112,72 0,343 1 0,141 2,32 

0,525 1 0,195 3,21 
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Tab. 7: Liberace acikloviru z nosiče 2D 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,323 15 2,020 33,58 

33,79 33,79 0,308 15 1,953 32,37 

0,347 15 2,128 35,42 

0,25 
0,481 10 1,821 30,18 

36,09 69,88 
0,715 10 2,523 41,99 

1 

0,125 15 1,129 18,77 

19,45 89,33 0,182 15 1,386 22,97 

0,096 15 0,999 16,62 

2 

0,403 1 0,159 2,64 

2,37 91,70 0,309 1 0,130 2,17 

0,337 1 0,139 2,31 

3 

0,035 1 0,048 0,80 

0,80 92,50 0,000 1 0,000 0,00 

0,000 1 0,000 0,00 

4 

0,045 1 0,051 0,85 

0,85 93,35 0,000 1 0,000 0,00 

0,000 1 0,000 0,00 
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Tab. 8: Liberace acikloviru z nosiče 1T  

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,403 15 2,380 39,15 

40,39 40,39 0,427 15 2,488 42,49 

0,410 15 2,412 39,53 

0,25 

0,739 15 3,892 64,01 

47,55 87,94 0,786 15 4,104 70,07 

0,454 3 0,522 8,56 

1 

0,343 15 2,110 34,70 

41,48 129,41 0,437 15 2,533 43,26 

0,504 15 2,835 46,47 

2 

0,188 1 0,094 1,54 

3,95 133,37 0,374 1 0,150 2,46 

0,673 2 0,479 7,86 

3 

0,151 1 0,083 1,36 

1,36 134,74 0,109 1 0,070 1,16 

0,194 1 0,096 1,57 
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Tab. 9: Liberace acikloviru z nosiče 3T 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,366 7,5 1,107 17,56 

17,44 17,44 0,342 7,5 1,053 16,57 

0,373 7,5 1,123 18,20 

0,25 

0,329 7,5 1,024 16,24 

14,84 32,28 0,275 7,5 0,902 14,20 

0,260 7,5 0,868 14,08 

1 

0,342 15 2,106 33,40 

39,68 71,96 0,424 15 2,475 38,96 

0,514 15 2,880 46,69 

2 

0,272 15 1,791 29,03 

28,18 100,14 0,288 15 1,863 30,20 

0,221 15 1,561 25,31 

3 

0,687 2 0,488 7,91 

6,06 106,20 0,976 1 0,331 5,36 

0,884 1 0,303 4,91 

4 

1,010 1 0,341 5,52 

4,90 111,10 0,906 1 0,310 5,02 

0,728 1 0,256 4,15 
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Tab. 10: Liberace acikloviru z nosiče 5T 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

0,125 

0,609 1 0,220 3,67 

3,42 3,42 0,470 1 0,179 2,98 

0,598 1 0,217 3,62 

0,25 

0,586 1 0,214 3,56 

2,92 6,34 0,311 1 0,131 2,18 

0,476 1 0,181 3,01 

1 

0,845 2 0,583 9,71 

4,48 10,83 0,718 1 0,253 4,22 

0,824 1 0,285 4,75 

2 

0,999 1 0,337 5,62 

6,18 17,01 0,972 1 0,329 5,49 

0,618 2 0,446 7,44 

3 

0,481 3 0,546 9,10 

10,97 27,98 0,624 3 0,675 11,25 

0,711 3 0,753 12,55 

4 

0,865 1 0,297 4,95 

6,47 34,45 0,583 2 0,425 7,09 

0,611 2 0,442 7,37 

5 

0,266 1 0,188 1,96 

11,13 45,58 0,344 1 0,141 2,35 

0,362 1 0,146 2,44 

6 

0,808 1 0,280 4,67 

4,55 50,13 0,752 1 0,263 4,39 

0,791 1 0,275 4,58 

8 

0,831 1 0,287 4,78 

5,55 55,68 0,537 2 0,398 6,63 

0,920 1 0,314 5,23 
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Tab. 11: Liberace acikloviru z nosiče 5T - pokračování 

čas 

(dny) 
A ředění 

ACV ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

[mg] % 

10 

0,876 1 0,301 5,01 

6,27 61,94 0,650 2 0,466 7,76 

0,477 2 0,362 6,03 

13 

0,225 1 0,105 1,75 

3,07 65,02 0,880 1 0,302 5,03 

0,360 1 0,146 2,43 

16 

0,393 1 0,156 2,59 

2,38 67,39 0,326 1 0,136 2,26 

0,330 1 0,137 2,28 

20 

0,393 1 0,156 2,59 

2,62 70,02 0,398 1 0,157 2,62 

0,404 1 0,159 2,65 
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7.2 Grafy 

Obr. 13: Liberace acikloviru z nosiče PLGA 50:50 
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Obr. 14: Liberace acikloviru z nosiče 0,5D 
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Obr. 15: Liberace acikloviru z nosiče 1D 
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 Obr. 16: Liberace acikloviru z nosiče 2D 
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Obr. 17: Liberace acikloviru z nosiče 1T  
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Obr. 18: Liberace acikloviru z nosiče 3T 
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Obr. 19: Liberace acikloviru z nosiče 5T 
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Obr. 20: Porovnání liberace acikloviru z nosičů s různou koncentrací tripentaerythritolu 
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Obr. 21: Porovnání liberace acikloviru z nosičů s různou koncentrací dipentaerythritolu 
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8 Diskuze 

8.1 Liberace acikloviru z lineárního nosiče PLGA 

Liberace acikloviru z lineárního nosiče PLGA, tvořeného ekvimolárním mnoţstvím 

kyseliny glykolové a kyseliny D,L-mléčné probíhala rychle. Téměř 50 % acikloviru se 

uvolnilo uţ po prvních 3 hodinách. Za 24 hodin se uvolnilo 88,20%. Celková doba 

liberace byla 2 dny (Obr.13). Matrice byla po 24 hodinách značně fragmentovaná a celý 

vzorek vykazoval mléčný zákal. Fragmentace se druhý den ještě více vystupňovala. 

Lineární oligoester PLGA má nízkou molární hmotnost: Mn = 1833 g/mol a Mw = 4086 

g/mol. Tím lze vysvětlit rychlou liberaci inkorporovaného modelového léčiva. 

8.2 Liberace acikloviru z nosičů větvených dipentaerythritolem 

Liberace acikloviru z nosiče 0,5D proběhla během 24 hodin. Po 3 hodinách se uvolnilo 

57 % acikloviru, po 6 hodinách 87% (Obr. 14). Matrice byla po 24 hodinách bílá, 

fragmentovaná a mírně zbobtnalá, po 2 dnech pak téměř průhledná a fragmentovaná. 

Liberace acikloviru z nosiče 1D probíhala obdobným způsobem jako u nosiče 0,5D 

(Obr. 15). Matrice měla po 24 hodinách nepravidelný tvar, byla bíle zbarvená a zčásti 

fragmentovaná, přičemţ fragmentace ještě pokročila v následujících 24 hodinách. Po 3 

hodinách bylo uvolněno 48 %, po 6 hodinách 92 % a po 24 hodinách od počátku 

liberačního testu se uvolnilo veškeré mnoţství acikloviru inkorporovaného do matrice.  

Delší průběh liberace acikloviru byl zjištěn u nosiče 2D (Obr. 16). Během prvních třech 

hodin liberace se uvolnilo 34 %, po 6 hodinách 70 % léčiva a po 1 dni 89 %. Poté 

následovalo výrazné zpomalení liberace. V časovém intervalu 1 den – 4 dny se uvolnilo 

pouze 4 % acikloviru a liberace dále neprobíhala. Po 24 hodinách bylo moţné 

pozorovat matrici bílou, lehce fragmentovanou, plovoucí na hladině i ulpělou na dně. 

V průběhu následujících 3 dní matrice zbobtnala. 

Na obr. 21 je porovnána liberace acikloviru z nosičů s různou koncentrací 

dipentaerythritolu. Téměř shodný průběh liberační křivky i celková doba liberace byly 

zjištěny u nosičů 0,5D a 1D. Stejná celková doba liberace, ale odlišný průběh je patrný 

u nosiče PLGA. V časovém intervalu 6 hodin – 2 dny je liberace z tohoto nosiče 

pomalejší. Nejdelší doba liberace byla zjištěna u nosiče 2D. Jedná se o nosič s nejvyšší 

molární hmotností a nejvyšším stupněm větvení (Tab. 1). 
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8.3 Liberace acikloviru z nosičů větvených tripentaerythritolem 

Při observaci liberace acikloviru z nosiče 1T bylo pozorováno, ţe přestoţe vzhled 

matrice byl po dvou dnech bílý, celistvý a mírně zbobtnalý, zjištěné hodnoty 

uvolněného acikloviru vypovídají o velmi rychlé liberaci. Po 3 hodinách bylo uvolněno 

40 % a po 6 hodinách 88 % acikloviru. Další stanovení mnoţství uvolněného acikloviru 

bylo provedeno po 24 hodinách, kdy jiţ bylo zjištěno kumulativní mnoţství převyšující 

100 %, coţ poukazuje na chybu ve stanovení. Liberace byla dále sledována a v dalších 

časových intervalech se kumulativní mnoţství jiţ výrazně nezvyšovalo (Tab. 8, 

Obr. 17).  

Liberace z nosiče 3T probíhala pozvolněji a na matrici byla dobře pozorovatelná její 

postupná degradace. Po 1 dni byla bílá, celistvá, peckovitého tvaru, po 2 dnech bílá, 

celistvá, mírně zbobtnalá a po 3 dnech byla matrice bílá, mírně zbobtnalá a 

fragmentovaná. Co se týče kumulativních procent uvolněného léčiva, jsou výsledky 

následující: po 3 hodinách 17 %, po 6 hodinách 32 %, po 1 dni 72 %. Za 2 dny se 

uvolnilo 100 % acikloviru (Tab. 9, Obr. 18). 

Co se týče liberace acikloviru z nosiče 5T, matrice si ponechala celistvý peckovitý tvar 

a bílou barvu aţ do 4. dne, kdy začala mírně bobtnat. Tento jev se stupňoval a po 16 

dnech byla matrice jiţ fragmentována. Počátek liberace byl v porovnání s ostatními 

testovanými nosiči velmi pomalý. Po 3 hodinách se uvolnila pouze 3 %, jednodenní 

burst byl 11 %. Od 2. dne následovalo zrychlení liberace, které probíhalo do 10. dne 

liberace. Do této doby se celkově uvolnilo 62 %. Liberace acikloviru z tohoto nosiče 

byla sledována po dobu 20 dnů. Uvolnilo se pouze 70 % léčiva.  
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9 Závěry 

Z experimentální části předloţené diplomové práce lze učinit tyto závěry: 

1. Aciklovir inkorporovaný do lineárního oligoesterového nosiče, tvořeného 

ekvimolárním mnoţstvím kyseliny glykolové a kyseliny D,L-mléčné, se uvolnil 

během 24 hodin.  

2. Doba liberace acikolviru z nosičů větvených dipenraerythritolem  byla ovlivněna 

jejich molární hmotností a stupněm větvení. Nejpomaleji se aciklovir uvolňoval 

z nosiče 2D, který má z testovaných nosičů větvených dipenraerythritolem 

nejvyšší molární hmotnost Mw a nejvyšší stupeň větvení. 

3. Nosiče větvené tripentaerythritolem mají molární hmotnost Mw přes 10000 

g/mol a relativně vysoký stupeň větvení. Liberace acikloviru probíhala déle neţ 

z nosičů větvených dipentaerythritolem. Spektrofotometrické stanovení 

acikloviru bylo zatíţeno chybou, patrně v důsledku nedokonalé homogenizace 

nosiče s léčivem. Tyto testy budou opakovány. 

4. Nejvhodnějším nosičem pro aciklovir se jeví nosič 3T, který má z testovaných 

nosičů nejvyšší molární hmotnost a nejvyšší stupeň větvení.  



48 

 

10 Souhrn 

Cílem předloţené diplomové práce bylo zjistit průběh liberace acikloviru z 

plastifikovaných oligoesterových nosičů. Jedná se o terpolymery  kyseliny D,L-mléčné, 

kyseliny glykolové a dipentaerythritolu, resp. tripentaerythritolu [LA/GA/D(T)]. 

Teoretická část je věnována procesům probíhajícím při liberaci léčiva z polymerních 

nosičů, dále nejvýznamnější skupině degradabilních polymerů, tedy polyesterům 

kyseliny polymléčné, polyglykolové a jejich kopolymerům a  polyhydroxylovému 

alkoholu pentaerythritolu. V experimentální části bylo provedeno stanovení uvolněného 

acikloviru pouţitím disolučních testů a následného spektrofotometrického stanovení. 

Průběh liberace léčiva byl zaznamenán graficky jako závislost kumulativních procent 

uvolněného léčiva na čase. Bylo zjištěno, ţe nejvhodnějším nosičem pro aciklovir se 

jeví nosič 3T, který má z testovaných nosičů nejvyšší molární hmotnost a nejvyšší 

stupeň větvení. 

11 Summary 

The objective of this graduation thesis was a description of a liberation of aciclovir from 

plastificated oligoesters drug carriers. We used terpolymers of D,L-lactic acid, glycolic 

acid and dipentaerythritol or tripenaterythritol [LA/GA/D(T)]. Theoretic part is devote 

to processes during a liberation of a medicament from a polymer carrier also to 

polyesters of lactic acid, glycolic acid and their copolymers who have a remarkable 

impact in the field of controlled drug delivery and as well to pentaerythritol. At the 

experimental section we used disolution tests in order to obtain a concentration of 

released aciclovir by spectrophotometry. Process of liberation was diagrammatized like 

a dependence of cumulative precentage of released drug at a time. The results indicate 

that the carrier 3T is the best drug delivery vehicle for aciclovir. 3T is disposing the 

highest factor of branching and it has the biggest molar weight. 
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