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Abstrakt 

V předloţené diplomové práci jsou studovány plastifikátory oligoesterových 

nosičů léčiv. Teoretická část diplomové práce uvádí základní informace o vlastnostech 

plastifikátorů, jejich klasifikaci, mechanizmu působení a podává základní přehled 

plastifikátorů pro biodegradabilní polymery. V experimentální části byly sledovány 

hmotnostní úbytky vybraných plastifikátorů při přípravě matric tavením při 80 °C 

a absorpční maxima a eluce methylsalicylátu z oligoestrových nosičů 0,5D, 1D a 2D.  

Významný hmotnostní úbytek byl zjištěn u ethylpyruvátu, u ostatních plastifikátorů byl 

úbytek hmotnosti do 5 %. Nebyly zjištěny výrazné rozdíly v průběhu eluce 

methylsalicylátu vlivem typu nosiče nebo koncentrací v soustavě. Methylsalicylát se 

eluoval kinetikou 1. řádu bez počátečního zrychlení či zpoţdění, plastifikoval 

oligoestery větvené dipentaerythritolem po celou dobu degradace nosiče. Byl zjištěn 

rušivý vliv přítomnosti methylsalicylátu v disolučním médiu při spektrofotometrickém 

stanovení flukonazolu, na stanovení acikloviru má jen minimální vliv.  

 

Klíčová slova: větvené polyestery, plastifikátory, liberace léčiv 
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Abstract 

This thesis deals with the plasticizers of the oligoesters carriers of drugs. The 

theoretical part introduces the basic information about the properties of plasticizers, 

their classification and the mechanism of the effect, and provides a summary of the 

plasticizers for biodegradable polymers. Within the experimental part, weight loss of 

plasticizers during the preparing matrices by melting at 80° C and maximum of 

absorption of plasticizers were observed. The elution of methyl salicylate from 

oligoesters carriers 0,5D, 1D a 2D was studied. Significant weight loss was determined 

only at ethyl pyruvate; the rest of the tested plasticizers shows the loss up to 5 %. No 

significant differences were found during the elution of methyl salicylate affected by the 

type of carrier or concentration of plasticizers. Methyl salicylate eluted by 1
st
 order 

kinetics during the whole degradation time of the carriers. A disturbing effect of the 

methyl salicylate in dissolving medium on determination of the fluconazole was 

confirmed but it had no influence on the determination of the acyclovir.  

 

Key words: branched polyesters, plasticizers, drug release 
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1. Úvod 

Tak, jak se zvyšuje závislost společnosti na polymerech, zvyšuje se i vědecké 

a inţenýrské úsilí věnované výzkumu, vývoji a úpravě těchto materiálů. V souvislosti 

s obavami o ţivotní prostředí přitahují velkou pozornost biologicky rozloţitelné 

polymery získané z obnovitelných zdrojů . Jedním z takovýchto polymerů je PLA . 

Na katedře farmaceutické technologie byly syntetizovány terpolymery kyseliny mléčné, 

glykolové a dipentaerythritolu ve funkci větvící molekuly a jsou testovány jako 

adhezivní nosiče léčiv. V reakční směsi bylo pouţito různé mnoţství dipentaerythritolu, 

a tím byly získány struktury s různým stupněm větvení a molární hmotností. Jejich 

větvená struktura a niţší molární hmotnost zaručuje niţší stupeň bobtnání a rychlejší 

degradaci neţ je tomu u lineárních polyesterů. Proto jsou tyto polymery či oligomery 

vhodné jako nosiče léčiv. Pro lepší zpracovatelnost se přidávají plastifikátory, které 

zlepšují pruţnost a zpracovatelnost polymeru sníţením teploty skelného přechodu. 

Plastifikátor by měl být v matrici přítomen po celou dobu liberace léčiva. Jeho 

nerovnoměrná eluce by mohla neţádoucím či nepředvídatelných způsobem ovlivňovat 

liberaci léčiva. Běţnými plastifikátory jsou triethylcitrát, triacetin a tricaprylin, které 

jsou s větvenými oligoestery  výborně mísitelné.  Při vlnových délkách 256 a 261 nm, 

při kterých se stanovuje liberacea acikloviru a flukonazolu, neabsorbují. Neruší tedy 

stanovení acikloviru a flukonazolu. 

Jako plastifikátory oligoesterových nosičů léčiv se zkoušely i látky 

s farmakodynamickým účinky, jako ethylpyruvát a estery kyseliny salicylové. Nastává 

ovšem problém při spektrofotometrickém stanovení liberace léčiv, protoţe některé 

plastifikátory absorbují při stejných vlnových délkách jako léčiva. 

Methylsalicylát, testovaný v předloţené diplomové práci, absorbuje při vlnové délce, při 

které se spektrofotometricky stanovuje mnoţství flukonazolu a acikloviru uvolněného 

z plastifikovaných polyesterových nosičů. Proto je důleţité zjistit průběh eluce 

methylsalicylátu z oligoesterových nosičů a míru, do jaké přítomnost methylsalicylátu 

v disolučním médiu ruší stanovení léčiv. 
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2. Zadání práce 

Cílem diplomové práce bylo studovat chování vybraných plastifikátorů při přípravě 

oligoesterových matric tavením. Zjistit eluci methylsalicylátu v průběhu disolučního 

testu a jeho rušivý vliv na spektrofotometrické stanovení mnoţství uvolněného 

acikloviru a flukonazolu z plastifikovaných oligoesterů. 

 

Zadání experimentální části práce lze formulovat následovně: 

 

1. Zjistit hmotnostní úbytek vybraných plastifikátorů při zahřívání v horkovzdušné 

sušárně na 80° C: tributhyl-O-acetylcitrát, triacetin, tricaprylin, tributyrin, 

triethylcitrát, ethylpyruvát, methylsalicylát, ethylsalicylát. 

1. Určit absorpční maximum methylsalicylátu. 

2. Oligoestery větvené dipentaerythritolem plastifikovat 10 %, 20 % a 30 % 

methylsalicylátu.  

3. Studovat průběh eluce methylsalicylátu z plastifikovaných nosičů v průběhu 

statického disolučního testu při 37° C do fosfát citrátového pufru pH 7,0. 

4. Zjistit vliv přítomnosti eluovaného methylsalicylátu v disolučním médiu na 

spektrofotometrické stanovení mnoţství uvolněného acikloviru a flukonazolu 

z plastifikovaných oligoesterů. 
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3. Seznam zkratek 

A   absorbance 

ACV   aciklovir 

ATBC   acetyl-tributylcitrát 

ATEC   acetyl-triethylcitrát 

DOP   dioktylftalát 

ES   ethylsalicylát  

FDA   Food and Drug Administration   

FLU   flukonazol 

g´   větvící poměr 

HS   hexylsalicylát 

Mn   číselně střední relativní molekulová hmotnost 

MP   methylparaben 

MS   methylsalicylát 

Mw   hmotnostně střední relativní molekulová hmotnost 

PLA   kyselina polymléčná 

PVC   polyvinylchlorid 

TA   triacetin 

TBC   tributylcitrát 

TC   tricaprylin 

TEC   triethylcitrát 

Tg   teplota skelného přechodu 

Tm   teplota tání 

TPS   termoplastic starch = termoplastický škrob 
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4. Teoretická část 

4.1 Kyselina polymléčná 

 

Obr. 1: Strukturní vzorec kyseliny polymléčné
5
 

 

Kyselina polymléčná neboli polylaktid (PLA) je biologicky rozloţitelný termoplastický 

polymer odvozený od kyseliny mléčné. PLA je čirý materiál, který disponuje dobrými 

mechanickými vlastnostmi a je dobře zpracovatelný. Fyzikální a chemické vlastnosti 

PLA se mohou velmi lišit v důsledku přítomnosti chirálního uhlíku v poloze . Toto 

umoţňuje existenci kyseliny poly(D-mléčné) , poly(L-mléčné) a poly(D,L-mléčné).  

L-PLA má stupeň krystalinity okolo 37 % (z důvodu vysoké stejnoměrnosti 

polymerních řetězců), teplotu tání (Tm) v rozmezí 175 – 178°C a teplotu skelného 

přechodu (Tg) 60 – 65° C. D,L-PLA je kvůli nesrovnalostem ve struktuře amorfní 

polymer. Stupeň krystalinity významně ovlivňuje rychlost degradace polymeru. 

Amorfní oblasti  jsou snadněji přístupné hydrolytickému odbourávání neţli oblasti 

krystalické. Proto je v praxi  preferováno pouţití D,L-PLA.
 1

 

PLA je vyrobitelný ze 100 % obnovitelných zdrojů (např. z kukuřice, cukrové řepy) 

a má mnohostranné vyuţití. PLA je biokompatibilní polyester, právě tato vlastnost jej 

činí velmi atraktivním pro biologické, medicínské a farmaceutické aplikace. V současné 

době představuje jeden z nejslibnějších biopolymerů, který má velký potenciál nahradit 

tradiční petrochemické polymery. 
2
  

Výchozí látkou pro přípravu PLA je kyselina mléčná. První zprávy o její izolaci z mléka 

můţeme nalézt jiţ v roce 1780
4
. Samotný vývoj PLA byl zahájen výrobou laktidu podle 

vzorce zveřejněného Bischoffem a Waldenem v roce 1893. V roce 1932 Wallace 

Carothers a jeho spolupracovníci objevili Ring-Opening Polymerization - tedy 

polymerizaci otevřením laktidového kruhu a vytvořili nízkomolekulární PLA. Jiţ v roce 

1948 Watson publikoval článek o polymerech na bázi kyseliny mléčné.
3
 Ukázalo 

se však, ţe polymery na bázi kyseliny mléčné jsou nestabilní ve vlhkém prostředí, 
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a proto bylo jejich pouţití zpočátku povaţováno za nevýhodné. Později se ukázala být 

tato jejich vlastnost přínosná pro pouţití v medicíně. V roce 1954 začali E.I. du Pont de 

Nemours & Ethicon, Inc. obchodovat s PLA pro  biomedicínské aplikace (stehy, 

implantáty a systémy s řízeným uvolňováním).
4
 Výzkum v oblasti polymerů na bázi 

kyseliny mléčné, určené pro pouţití ve zdravotnictví, je  během posledních tří desetiletí 

velmi intenzivní, hledají se nové moţnosti širšího vyuţití PLA. 

 

 

Obr. 2: Vyuţití PLA
5
 

 

4.1.1  Vlastnosti PLA 

Ekologičnost - jedná se o polyester, který je vyrobitelný ze 100 % obnovitelných zdrojů 

jako například kukuřice, brambory, biomasa. PLA je biologicky odbouratelný, 

recyklovatelný a lze jej bez rizika kompostovat společně s jinými kompostovatelnými 

odpady
6
. PLA a některé další biopolymery šetří ţivotní prostředí také díky niţší 

spotřebě fosilních paliv pouţitých při jejich výrobě (uvádí se pokles o 30 aţ 50 %). 

A s tím je také spojená niţší produkce plynů ( např. CO2 ). Také spotřeba vody na 

výrobu PLA je srovnatelná či dokonce niţší neţ u jiných polymerů.
7
 

Biokompatibilita - nejatraktivnější vlastností PLA, zejména s ohledem na 

biomedicínské aplikace, je jeho dobrá snášenlivost v lidském těle. Biokompatibilní 

materiál by neměl vyvolávat toxické nebo karcinogenní účinky v okolních tkáních 

a nesmí být mutagenní. Dále by neměl alergizovat  a jeho rozkladné produkty by 

neměly negativně zasahovat do procesu hojení. Kdyţ je PLA implantován do ţivého 
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organizmu, hydrolyzuje na kyselinu mléčnou, ta je dále metabolizována, vstupuje  do 

cyklu trikarboxylových kyselin a následně je vyloučena z organizmu v podobě  oxidu 

uhličitého a vody.
8
 FDA schválila pouţití PLA pro přímý kontakt s biologickými 

tekutinami.
4
 

Zpracovatelnost – v porovnání s jinými biopolymery např. polyhydroxyalkanoáty, 

polyethylenglykoly, polykaprolaktony má PLA lepší tepelnou zpracovatelnost. 

Termoplastický charakter PLA je velice výhodný a dovoluje přetváření polymerního 

materiálu do rozmanitých tvarů – vláken, filmů. PLA můţe být zpracována například 

lisováním, extruzí, termoplastickým formováním, zvlákňováním.
9
 

Spotřeba energie – výroba PLA vyţaduje o 25 – 55 % méně energie neţ výroba 

polymerů na bázi ropy. Některé odhady hovoří o tom, ţe by se spotřeba energie při 

výrobě PLA mohla v budoucnu sníţit aţ na 10 %.
7
 

Houževnatost - PLA je velice křehký materiál a má niţší neţ 10 % prodlouţení při 

přetrţení. Malá houţevnatost omezuje jeho pouţití v aplikacích, které potřebují 

plastickou deformaci při vyšších tlacích (např. šrouby a dlahy na fixaci zlomenin).
 10

 

Rychlost odbourávání - Rychlost odbourávání je  povaţováno za velmi důleţité 

kritérium pro biomedicínské aplikace. PLA degraduje hydrolýzou esterové vazby 

v hlavním řetězci polymeru a rychlost tohoto procesu závisí zejména na stupni 

krystalinity PLA, na molekulové hmotnosti, distribuci molekulových hmotností, 

morfologii, teplotě, na rychlosti pronikání vody do polymeru a na poměru 

stereoizomerů. Pomalá rychlost odbourávání PLA vede k dlouhé ţivotnosti  in vivo, ta 

můţe být v některých případech aţ několik let. Jsou známy případy, kdy byly při 

operacích odstraněny 3 roky staré implantáty.
11

 

Hydrofobnost - PLA je relativně hydrofobní materiál, kontaktní úhel vody je asi 80. 

Toto vede k nízké buněčné afinitě a můţe tak vyvolat i zánětlivou odpověď 

hostitelského organizmu, pokud je PLA v přímém kontaktu s biologickými 

tekutinami.
12

 

Nedostatek reaktivních vedlejších skupin – PLA je chemicky inertní polymer  bez 

reaktivních skupin v postranních řetězcích, čímţ je znesnadněna jeho modifikace. Proto 

je potřeba PLA určitým způsobem upravovat. Úpravy se nejčastěji týkají zavádění 

reaktivních skupin do molekuly polymeru.
2
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4.2 Plastifikátory 

Plastifikátory jsou látky zlepšující zpracovatelnost materiálu. Plastifikátory plastů jsou 

jiţ dlouho dobu známé svoji účinností při výrobě pruţných plastů, mají mnohočetné 

vyuţití v různých odvětvích. Z technologického i ekonomického hlediska představují  

tato aditiva stále významnější podíl chemického průmyslu, neboť neustále roste  

poptávka po plastifikátorech. To vede k vývoji nových plastifikátorů, splňujících i 

specifické poţadavky pro vyuţití ve farmacii a medicíně. 

Jejich hlavní funkcí je zlepšit pruţnost a zpracovatelnost polymeru sníţením teploty 

skelného přechodu. Rada International Union of Pure and Applied Chemistry  (IUPAC) 

přijala v roce 1951 následující definici plastifikátoru: plastifikátor je látka zabudovaná 

do jiného materiálu (nejčastěji plastu nebo elastomeru), za účelem zvýšit jeho pruţnost, 

zpracovatelnost a roztaţitelnost. Plastifikátor sniţuje modul pruţnosti materiálu, tvrdost, 

hustotu, viskozitu taveniny a elektrostatický náboj polymeru, dále zvyšuje pruţnost 

řetězců polymeru, odolnost proti lomu a dielektrickou konstantu.
13

 Ovlivněny jsou ale 

i další  vlastnosti, jako například míra krystalinity, optická čirost, elektrická vodivost, 

hořlavost, odolnost vůči biologické degradaci. Ideální plastifikátor by měl být vysoce 

kompatibilní s polymerem, stabilní při nízkých i vysokých teplotách prostředí a měl by 

mít dostatečné lubrikační vlastnosti v širokém rozmezí tepot. Neměl by být citlivý na 

působení slunečního ultrafialového záření a neměl by se z polymeru vyluhovat. Měl by 

být levný a splňovat bezpečnostní podmínky na ochranu zdraví.
14

 

Plastifikátory v současné době představují asi jednu třetinu všech aditiv obsaţených 

v plastech.
15

 Předloţená diplomová práce je zaměřena na plastifikátory pouţívané 

v oblasti  farmacie a medicíny. 

 

4.2.1 Mechanizmus plastifikace 

Přestoţe se plastifikátory pouţívají jiţ od 19. století, teorie, které by vysvětlovaly 

mechanizmus plastifikace, byly objeveny aţ v letech 1930-1950. Nevysvětlovaly sice 

dostatečně všechny jevy probíhající během plastifikace, ale poskytovaly o jejím 

průběhu zajímavý obraz. Pravděpodobně díky jejich jednoduchosti a snadné 

pochopitelnosti byly pouţívány po mnoho let a v některých případech se pouţívají 

dodnes.
16

  Během 40. let 20. století byly vytvořeny různé teorie objasňující jevy 

pozorované během plastifikace (teorie lubrikace, gelová teorie, viskozitní teorie).  
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Některé zahrnují detailní analýzu polarity, rozpustnosti, interakčních parametrů 

a termodynamiky polymeru, zatímco jiné vysvětlují  plastifikaci jako prostou lubrikaci 

jednotlivých řetězců polymeru. Ţádná z teorií však není vyčerpávající a k pochopení 

plastifikačního procesu je třeba jednotlivé myšlenky kombinovat.
17

 V průběhu dalších 

deseti let a s rozvojem moderní počítačové techniky byly navrţeny další teorie, např. 

teorie volného objemu. Později se v literatuře objevily  matematické modely, zaloţené 

na teorii volného objemu. Bylo publikováno mnoho monografií, které se soustředily na 

problematiku  teorie plastifikace. Asi  nejvíce ceněný je  přehled, který vypracovali  

Sears a Darby. V jejich práci je mechanizmus plastifikace popsán pomocí následujících 

teorií:
18

 

Teorie lubrikace – je zaloţena na předpokladu, ţe příčinou tuhosti polymeru je 

intermolekulární tření, které poutá řetězce polymeru k sobě do pevné sítě. Plastifikátor 

tedy sniţuje intermolekulární tření mezi řetězci polymeru. Při zahřívání systému jsou 

třecí síly oslabené, molekuly plastifikátoru difundují do polymeru a oslabují interakce 

polymer – polymer. Jakmile jsou molekuly plastifikátoru začleněny do polymeru, 

působí zde jako stérická ochrana a brání opětovnému vytvoření vazeb mezi molekulami 

polymeru. Sníţení intermolekulárních a Van der Waalsových sil podél řetězců polymeru 

zvyšuje pruţnost a měkkost  polymeru.
13

 
17

 

Gelová teorie – rozšiřuje teorii lubrikace. Předpokládá, ţe se polymery formují do 

trojrozměrné síťové struktury pomocí volných spojů mezi molekulami polymeru podél 

jejich řetězců. Plastifikátor rozbije tyto vazby, zamaskuje vazebná místa, a tím zamezí 

opětovnému vzniku sítě.
16

  Tento způsob výkladu plastifikace  k úplnému vysvětlení 

mechanizmu nestačí, protoţe jen při určité koncentraci plastifikátoru bude plastifikace 

probíhat tímto způsobem. Plastifikovaný polymer není ani pevný, ani tekutý, ale 

nachází se v přechodném stavu. Mezi molekulami plastifikátoru a polymeru se ve 

vzájemné rovnováze nachází solvatované- desolvatované a agregované- neagregované 

části. Pohromadě drţí pomocí trojrozměrné sítě slabých  sekundárních sil. Vazebné síly 

působící mezi plastifikátorem a polymerem lze snadno překonat s pouţitím vnějších sil. 

Toto dovoluje plastifikovanému polymeru ohyb, protaţení nebo kompresi.
13

 
17

 

Teorie volného objemu – volný objem je míra vnitřního prostoru, která je k dispozici 

uvnitř polymeru pro pohyb polymerních řetězců. Polymeru propůjčuje pruţnost.  Kdyţ 

se volný objem zvyšuje, mohou se molekuly nebo řetězce polymeru více pohybovat. 

Polymer ve skelném stavu má své molekuly  seskupené těsněji. Volný objem je malý 

a molekuly se proto nemohou tak snadno  kolem sebe pohybovat. Polymer je pevný 
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a tvrdý. Pokud se polymer zahřeje nad teplotu svého skelného přechodu, tepelná energie 

a vibrace molekul vytvoří další volný objem, který umoţní molekulám polymeru větší 

pohyb – systém se stává pruţnější.
13

 Volný objem se můţe zvýšit také modifikací 

hlavního polymerního řetězce, například přidáním reaktivních skupin na vedlejší řetězce 

a zvýšením teploty. 

Volný objem polymeru je popsán rovnicí  Vf = Vt – V0 

Vf  volný objem polymeru 

Vt  specifický objem při teplotě t 

V0  specifický objem při 0 K 
17

 

4.2.2 Účinnost plastifikátoru 

Aby plastifikátor mohl účinkovat, musí být s polymerem důkladně smísen a začleněn do 

struktury polymeru. Pro organické polymery se toto typicky provádí zahříváním 

a mísením do té doby, dokud se polymer nerozpustí v plastifikátoru, nebo plastifikátor 

v polymeru. Poté je materiál formován do poţadovaného produktu a ochlazen.
18

 

Dalším důleţitým předpokladem pro účinnost kaţdého plastifikátoru je jeho dostatečná 

kompatibilita s polymerem. Můţeme očekávat, ţe dobrou kompatibilitu budou mít ty 

plastifikátory, které mají obdobné charakteristiky (parametry rozpustnosti, polaritu, 

vodíkové vazby) jako polymer. Naproti tomu, plastifikátory, které se budou 

v parametrech rozpustnosti značně lišit, budou mít kompatibilitu jen velice nízkou. 

K popisu schopnosti plastifikátoru změkčit produkt se pouţívá charakteristika nazývaná 

plastifikační účinnost plastifikátoru. Jednotlivé plastifikátory jsou často porovnávány 

s velmi dobře prozkoumanými plastifikátory jako je například dioktylftalát (DOP). 

Vybere se určitá vlastnost (např. modul nebo tvrdost) a stanoví se její hodnota, které 

chceme za pomoci plastifikátoru dosáhnout. Pro plastifikaci se pouţije samostatně 

testovaný plastifikátor a pro srovnání DOP. Poté se porovnají koncentrace plastifikátoru 

a DOP potřebné k dosaţení stanovené hodnoty.
19

 Dobrý plastifikátor by měl zajistit 

vysokou míru plastifikace při jeho nízké koncentraci.  

Stupeň plastifikace polymeru je do značné míry závislý na chemické struktuře 

plastifikátoru, především na chemickém sloţení, molekulové hmotnosti a na mnoţství 

funkčních skupin. Plastifikátory, které mají nízkou molekulovou hmotnost a malý počet 

polárních skupin, zpravidla poskytují větší míru plastifikace a větší flexibilitu 

plastifikovaného polymeru.
20
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Plastifikátory jsou obvykle vybírány na základě těchto kritérií.
21

 

 Kompatibilita plastifikátoru s daným polymerem 

 Způsob zpracování polymeru 

 Poţadované tepelné, elektrické a mechanické vlastnosti konečného produktu 

 Odolnost proti vodě, chemikáliím, slunečnímu záření, stárnutí, 

mikroorganizmům 

 Účinek plastifikátoru na reologické vlastnosti polymeru 

 Toxicita 

 Cena 

4.2.3 Klasifikace plastifikátorů 

Můţeme definovat dva typy plastifikátorů: vnitřní a vnější. Vnitřní plastifikátory jsou 

součástí molekuly polymeru. Buď jsou do struktury polymeru zabudovány 

kopolymerizací, nebo reagují s polymerem. Vnitřní plastifikátory mají  zpravidla 

objemnou strukturu, která poskytuje  polymeru více prostoru k pohybu a brání tomu, 

aby se jednotlivé molekuly polymeru k sobě příliš nepřiblíţili. Změkčí polymer 

sníţením  teploty skelného přechodu, a tím sníţí modul pruţnosti. 

Naproti tomu vnější plastifikátory jsou málo těkavé látky, které se přidávají 

k polymeru. Chemicky s ním však nereagují, pouze interagují s polymerními řetězci 

a „bobtnají “. Proto mohou být  ztraceny vypařováním, migrací nebo extrakcí. U obou 

typů plastifikátorů, i kdyţ výrazněji pro vnitřní plastifikátory, je pozorována teplotní 

závislost. Výhodou v pouţívání externích plastifikátorů ve srovnání s interními je 

moţnost vybrat si z velkého mnoţství plastifikátorů ten správný v závislosti na 

poţadovaných vlastnostech produktu.
19

 
17

 
18

 

Plastifikátory dále můţeme klasifikovat jako primární a sekundární. Jestliţe je polymer 

rozpustný v plastifikátoru i ve vysoké koncentraci, můţeme o něm říci, ţe se jedná 

o primární plastifikátor. Tento typ plastifikátoru je pouţíván samostatně, nebo jako 

hlavní plastifikátor ve směsi. Naproti tomu sekundární plastifikátor  má niţší 

schopnost „tvořit gel“ a omezenou kompatibilitu s polymerem, proto můţe být pouţit 

jen v omezeném mnoţství. V případě, ţe je překročeno kompatibilní mnoţství 

plastifikátoru, přebytečný plastifikátor se oddělí a vytvoří na povrchu polymeru 

olejovitou vrstvu. Obecně platí, ţe sekundární plastifikátory nejsou tak efektivní jako 

primární plastifikátory, ale často propůjčují polymeru dobrou pruţnost při nízkých 
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teplotách.
22

 Z tohoto důvodu se sekundární plastifikátory  mísí s primárními, aby se 

zlepšily vlastnosti výsledného produktu nebo aby se sníţily náklady.
23

 

Dále můţeme plastifikátory rozdělit na hydrofilní a hydrofobní. Pokud jsou hydrofilní 

plastifikátory, rozpustné ve vodném prostředí, přidány k polymeru ve vysoké 

koncentraci, mohou vést k vyšší difuzi vody do polymeru. Naopak hydrofobní 

plastifikátory mohou uzavírat mikropóry v polymeru a tím sniţovat příjem vody. 

Mohou způsobovat oddělování jednotlivých fází polymeru, coţ můţe vést k tvorbě 

nespojitých zón a ke ztrátě pruţnosti.  Kompletní začlenění hydrofobního plastifikátoru 

do polymeru můţe být dosaţeno optimální rychlostí míchání polymerní disperze 

a plastifikátoru.
24

  

 

4.2.4 Plastifikátory pro biodegradabilní polymery 

Vzhledem k prevalenci a komerčnímu vyuţití biologicky rozloţitelných polymerů se 

výzkum zaměřuje také na vývoj kompatibilních a biologicky rozloţitelných 

plastifikátorů. Biodegradabilní polymery, stejně jako jejich rozkladné produkty, nesmějí 

mít ţádné škodlivé účinky na ţivotní prostředí. Pro biodegradabilní polymery bylo 

zkoumáno velké mnoţství plastifikátorů.. Také na ně jsou však kladeny stejně přísné 

zdravotní a bezpečnostní poţadavky. Velkou pozornost si získaly plastifikátory 

odvozené od kyseliny citronové. Estery kyseliny citronové byly studovány pro pouţití 

s PLA a acetáty celulózy. Jejich plastifikační účinky jsou velmi dobré. Bylo zjištěno, ţe 

citráty s vyšší molekulovou hmotností sniţují rychlost degradace PLA. Během 

zpracování se však ztrácí značné mnoţství plastifikátoru, zejména těch s niţší 

molekulovou hmotností. Při pouţití citrátů jako plastifikátorů acetátů celulózy se 

naopak rychlost degradace přímo úměrně zvyšuje s mnoţstvím pouţitého 

plastifikátoru.
25

 

Další často pouţívanou skupinou plastifikátorů jsou polyoly. Mezi ně můţeme zařadit 

např. glycerol, propylenglykol, polyethylenglykol. Jsou vhodné jako plastifikátory pro 

polymery celulózy. Vzhledem k jejich schopnosti redukovat intermolekulární vodíkové 

vazby a zvyšovat intermolekulární prostor se tradičně pouţívají také pro polymery 

bílkovinné povahy.
26

 Jsou biokompatibilní a netoxické. U glycerolu bylo zjištěno, ţe 

sniţuje degradaci termoplastického škrobu (TPS). Škrob, polysacharid nalézající se 

hojně v rostlinách, není sám o sobě termoplastický. Ale při středně vysokých teplotách 

(90 – 180 C), vlivem tlakového a smykového napětí se škrobová zrna roztaví a začnou 



 18 

téci. Vznikne amorfní materiál nazývaný TPS, který můţe být zpracováván stejně jako 

termoplastické syntetické polymery. Vyuţití TPS pro výrobu biodegradabilních 

polymerů se neustále zvyšuje. Jedním z problémů spojených se zpracováním TPS je 

degradace škrobu. Byly pozorováno, ţe glycerol zabraňuje degradaci TPS vyztuţením 

celulózových vláken. Zvýšení obsahu glycerolu výrazně sniţuje degradaci TPS.
27

 

Glycerol je také schválen FDA pro pouţití v potravinářském průmyslu a nachází se na 

seznamu GRAS( Generally Regarded As Safe).  

Na seznamu GRAS se také nachází methylparaben (MP). Tato sloučenina se běţně 

pouţívá ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu jako konzervans. MP byl 

zkoumán jako plastifikátor pro termostabilní akrylový polymer Eudragit
®

. Bylo 

zjištěno, ţe MP byl při sníţení teploty skelného přechodu a zlepšení reologických 

vlastností efektivnější neţ tradičně pouţívané plastifikátory. NMR spektroskopie 

ukazuje změnu ve struktuře Eudragitu
®
 palastifikovaném MP. Ta můţe být připsána 

interakci mezi hydroxylovou skupinou MP a esterovou skupinou Eudragitu
®
. Výsledky 

této studie ukazují, ţe by MP mohl být pouţíván jako plastifikátor pro Eudragit
28

. 

 

4.2.4.1 Estery kyseliny citronové 

 

Obr. 3: Strukturní vzorec kyseliny citronové
29

 

 

Estery kyseliny citronové pouţívané jako plastifikátory polymerů jsou odvozeny 

od přirozeně se vyskytující kyseliny citronové. Kyselina citronová – 2-hydroxypropan-

1,2,3-trikarboxylová kyselina je při pokojové teplotě bezbarvá krystalická látka, která se  

vyskytuje se buď jako bezvodá, nebo jako monohydrát. Monohydrát můţe být převeden 

na bezvodou kyselinu zahřátím na 74 C. Kyselina citronová  je velmi dobře rozpustná 

ve vodě (133 g/100 ml při 20 C) a v ethanolu. V lidském organizmu se běţně vyskytuje 

jako produkt oxidačního metabolizmu.
29

 Její estery jsou netoxické látky, které se 

pouţívají se jako alternativa ftalátů či adipátů v plastech. Jejich pouţití bylo schváleno 

pro mnoho aplikací. Uţívají se například jako aditiva polymerů v potravinářském 

průmyslu, farmacii a medicíně a jako rozpouštědla. 
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Citráty s niţší molekulovou hmotností (triethylcitrát, acetyl-triethylcitrát,  tributylcitrát) 

jsou efektivnější při pouţití s polárnějšími polymery, citráty s vyšší molekulovou 

hmotností (acetyl-tributylcitrát, acetyl-trihexylcitrát, buthyril-trihexylcitrát) s méně 

polárními polymery. Estery kyseliny citronové jsou zcela biodegradabilní a mají mnoho 

ţádoucích vlastností, jako například nízkou těkavost, vysoký bod vzplanutí, silné 

rozpouštěcí schopnosti, nízkou toxicitu, jsou v lidském organizmu zcela 

metabolizovatelné a snadno se vyloučí.
30

 V roce 1997 publikovali Labrecque, Kumar  

a kol.  článek, jehoţ cílem bylo studium účinků řady esterů kyseliny citronové na 

fyzikální vlastnosti PLA. Ve své práci se zaměřili se na ovlivnění tepelných 

a mechanických vlastností a také na hydrolytické a enzymatické odbourávání 

plastifikované PLA. U všech esterů kyseliny citronové, které byly zkoumány, bylo 

zjištěno, ţe jsou účinné při sniţování teploty skelného přechodu a ţe zlepšují elasticitu. 

Dále bylo zjištěno, ţe na schopnost plastifikace má významný vliv molekulová 

hmotnost plastifikátoru. Schopnost plastifikace je nejvyšší u plastifikátorů se střední 

molekulovou hmotností. Degradační testy ukázaly, ţe nízkomolekulární estery kyseliny 

citronové zvyšují rychlost enzymatické degradace, naopak vysokomolekulární  estery ji 

sniţují. Rychlost odbourávání byla porovnávána s neplastifikovanou PLA.
31

 Jako 

plastifikátory PLA se nejčastěji pouţívají triethylcitrát, tributylcitrát, acetyl-triethylcitrát 

a acetyl-tributylcitát. 

 

Triethycitrát (TEC) 

 

Obr. 4: Strukturní vzorec triehylcitrátu
29

 

 

Čirá olejovitá kapalina prakticky bez zápachu, mírně rozpustná ve vodě, mísitelná 

s ethanolem a etherem. Bod varu je 294 C. Vzniká esterifikací všech tří karboxylových 

skupin kyseliny citronové. TEC se nejčastěji  vyuţívá  jako vysokovroucí rozpouštědlo 

a  plastifikátor pro vinylové pryskyřice a acetáty celulózy. Také se velmi  často pouţívá 

v kosmetickém průmyslu a při výrobě parfémů. Jeho pouţití je dále povoleno 

v potravinářském průmyslu, ve farmacii a medicíně. V lidském organizmu se TEC 

metabolizuje na kyselinu citonovou a ethanol.
32
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Acetyl-triethylcitát (ATEC) 

 

Obr. 5: Strukturní vzorec acetyl-triethylcitrátu
29

 

 

Čirá bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu. Vzniká esterifikací a acetylací kyseliny 

citronové. Bod varu je 132 C. Pouţívá jako rozpouštědlo, jako plastifikátor pro 

biodegradabilní polymery, acetáty a nitráty  celulózy a pro PVC.  Je povolen pro pouţití 

v potravinářském průmyslu, zde přidává do potravin jako aromatická přísada.. Dále se 

často vyuţívá v kosmetickém průmyslu. 
33

 

 

Tributylcitrát (TBC) 

 

Obr. 6: Strukturní vzorec tributhylcitrátu
29

 

 

Čirá bezbarvá aţ mírně naţloutlá vysokovroucí kapalinu. Bod varu je 234C. Pouţívá se 

jako rozpouštědlo a plastifikátor pro různé polymery, nejvíce však pro PVC a jeho 

kopolymery. Jako plastifikátor je povolen pouţívat  v oblasti potravinářského průmyslu, 

v medicíně a ve farmaceutickém průmyslu. Široké uplatnění nachází také 

v kosmetickém průmyslu, při výrobě laků a parfémů.
34
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Acetyl-tributylcitrát (ATBC) 

 

Obr. 7: Strukturní vzorec acetyl-tributhylcitrátu
29

 

 

Je to čirá bezbarvá viskózní kapalina. Je nerozpustná ve vodě, rozpustná v alkoholu 

a organických rozpouštědlech. Bod varu je 172-174 C.  Nejvíce se pouţívá se jako 

plastifikátor  (zejména pro polymery celulosy) nebo jako rozpouštědlo. Jeho pouţívání 

je  také povoleno v oblasti potravinářství, můţe přijít do přímého styku s potravinami. 

Další vyuţití nachází při syntéze aromatických látek a pomocných látek. Můţe být také 

součástí lepidel.
35

 

 

4.2.4.2 Methylsalicylát 

 

Obr. 8: Strukturní vzorec methylsalicylátu
29

 

 

Methylsalicylát (MS) je bezbarvá aţ mírně naţloutlá olejovitá kapalina 

charakteristického sladce dřevitého zápachu. Je mísitelná s oleji, chloroformem 

a 95 % lihem. Bod varu je přibliţně 222 C. V přírodě se MS vyskytuje jako obsahová 

látka mnoha rostlin. V největším mnoţství se nachází v tuţebníku jilmovém a v libavce. 

Destilací jejich lístků a větviček se také MS v minulosti získával. V současné době se 

MS se vyrábí synteticky esterifikací kyseliny salicylové methanolem. MS zlepšuje 

prokrvení pokoţky, bývá součástí  hřejivých mastí pouţívaných proti svalovým 

bolestem, bolestem kloubů  a revmatizmu. V lidovém léčitelství se  pouţívá ve formě 

inhalace k terapii kašle.
36

 Komerčně se velmi často pouţívá jako rozpouštědlo 
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a plastifikátor polymerů – hlavně acetátů celulózy a PVC. Další vyuţití nachází při 

výrobě parfémů a jako korigens vůně.
37

 

 

4.2.4.3 Estery glycerolu 

Glycerol, systematickým názvem propan-1,2,3triol je čirá bezbarvá viskózní kapalina 

bez zápachu. Má sladkou chuť. Je netoxický, biodegradabilní a recyklovatelný, odolný 

vůči mrazu. Bod varu je 290º C. Glycerol je hygroskopický a hydrofilní. Díky 

přítomnosti tří hydroxylových skupin je molekula polární, a proto se neomezeně mísí 

s vodou a jednoduchými alkoholy. Jako triglycerid se vyskytuje v přírodních olejích 

a tucích. Z nich můţe být také pomocí hydroxidu sodného nebo draselného izolován. 

Široké uplatnění nachází v kosmetickém průmyslu, zde se vyuţívá zejména jeho 

schopnosti poutat vlhkost. Dále se hojně pouţívá v potravinářském průmyslu jako 

sladidlo a plastifikátor ţelatiny. V biologických a farmaceutických přípravcích se 

pouţívá se jako konzervační přísada. V polymerním průmyslu se pouţívá převáţně 

k výrobě pryskyřic se středním a krátkým polymerním řetězcem a uretanových 

polymerů. Glycerol a jeho estery se pouţívají jako plastifikátory pro celou řadu 

polymerů.
38

 

 

Triacetin 

 

Obr. 9: Strukturní vzorec triacetinu
29

 

 

Triacetin je ester glycerolu a kyseliny citronové. Esterifikovány jsou všechny tři 

hydroxylové skupiny glycerolu. Je to čirá olejovitá kapalina hořké chuti. Zapáchá po 

tuku. Triacetin je rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný ve vodě a v etheru. Bod varu je 

258º C. Pouţívá se v potravinářském průmyslu jako  aromatická přísada, regulátor 

vlhkosti a plastifikátor. V medicíně se pouţívá jako lokální antimykotikum k terapii 



 23 

povrchových plísňových onemocnění kůţe a nehtů, ve farmaceutickém průmyslu jako 

plastifikátor pro systémy s řízeným uvolňováním.
39

 Dále se pouţívá jako plastifikátor 

pro deriváty celulózy a PVC.
22

 

 

Tributyrin 

 

Obr. 10: Strukturní vzorec tributyrinu
29

 

 

Tributyrin, je ester kyseliny butanové a alkoholu glycerolu, esterifikovány jsou všechny 

tři hydroxylové skupiny glycerolu. Je to čirá bezbarvá kapalina hořké chuti, lehce 

zapáchá po másle. Bod varu je 305º C. Je snadno rozpustná v ethanolu a benzenu, velmi 

málo rozpustná v horké vodě a nerozpustná ve vodě studené. Běţně se vyskytuje 

v másle. Tributyrin je schválen FDA pro pouţití v potravinářském průmyslu, můţe přijít 

do přímého kontaktu s potravinami, v potravinářství se nejvíce vyuţívá  jako aromatická 

přísada. Tributyrin se také pouţívá v mikrobiologických laboratořích k průkazu bakterie 

Moraxella catarrhalis.
40

 V polymerním průmyslu se pouţívá jako plastifikátor, nejvíce 

pro deriváty celulózy a polyvinylacetát.
33

 V medicíně se zkoumá jeho pouţití jako 

stabilního a rychle vstřebatelného proléčiva kyseliny máselné, která zesiluje 

antiproliferativní účinky dihydrocholekalciferolu v rakovinových buňkách tlustého 

střeva. Protoţe kyselina butanová se při přímém podání velmi rychle metabolizuje 

a nedosahuje tak potřebné koncentrace v nádorových buňkách. Účinek tributyrinu na 

zpomalení růstu a  diferenciaci rakovinných buněk tlustého střeva je silnější neţ účinek  

kyseliny butanové.
41
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Tricaprylin 

 

Obr. 11: Strukturní vzorec tricaprylinu
29

 

 

Tricaprylin je ester kyseliny oktanové (kaprylové) a alkoholu glycerolu, esterifikovány 

jsou všechny tři hydroxylové skupiny glycerolu. Je to bezbarvá aţ slabě naţloutlá 

kapalina. Bez zápachu, nerozpustná ve vodě. Bod varu je 233º C.
42

 Pouţívá se jako 

plastifikátor pro biodegradabilní polymery. Velmi často se pouţívá v kosmetickém 

průmyslu jako rozpouštědlo, plastifikátor a jako vonná přísada při výrobě parfémů. 
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5. Experimentální část 

5.1 Použité suroviny 

0,5D = Oligoester kys. D,L-mléčné, glykolové větvený 0,5 % dipentaerythritolu  

1D = Oligoester kys. D,L – mléčné, glykolové větvený 1 % dipentaerythritolu  

2D = Oligoester kys. D,L – mléčné, glykolové větvený 2 % dipentaerythritolu  

Aceton  (Penta) 

Azid sodný (Fluka) 

Ethylpyruvát (Sigma-Aldrich) 

Ethylsalicylát (Sigma-Aldrich) 

Hexylsalicylát (Sigma-Aldrich) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (Lachema)  

Kyselina citronová bezvodá (Lachema) 

Methylsalicylát (Sigma-Aldrich) 

Triacetin (Sigma-Aldrich) 

Tributyl O-acetylcitrát (Sigma-Aldrich) 

Tributyrin (Sigma-Aldrich) 

Tricaprylin ( Sigma chemical) 

Triethylcitrát (Merck) 

5.2 Použité přístroje 

Analytické digitální váhy KERN, max. 220 g, d = 0,1 mg 

Digitální váhy KERN, max. 400 g, d = 0,01 g 

Horkovzdušná sušárna HS 61A 

Spekord 205 UV VIS (Analytik Jena AG, Jena) 

Spektrofotometr HELIOS GAMMA/DELTA 

Stolní digitální pH metr HANNA model pH 223 
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5.3 Charakteristiky  nosičů připravených při ekvimolárním 

poměru kyseliny glykolové a DL - mléčné a větvených 

dipentaerythritolem 

Byly testovány polyestery kyseliny D, L – mléčné a glykolové s dipentaerythritolem  ve 

funkci větvící sloţky. Tyto polymery byly syntetizovány polykondenzační reakcí na 

katedře farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Koncentrace větvící sloţky v reakční směsi byla 0,5 %; 1 %; 2 %. 

 

Tab.1: Charakteristika pouţitých oligolyesterů
43

 

Označení 

polymeru 

Poměr 

LA/GA/D [%] 

Mn 

[g/mol] 

Mw 

[g/mol] 
Tg [˚C] g´ 

0,5D 49,75/49,75/0,5 2200 4000 17,7 0,70 

1D 49,5/49,5/1,0 2500 5700 16,1 0,58 

2D 49,0/49,0/2,0 4300 6600 17,9 0,52 

 

Mn  číselně střední relativní molekulová hmotnost 

Mw  hmotnostně střední relativní molekulová hmotnost 

Tg  teplota skelného přechodu 

g´  větvící poměr  g´ = ﴾ η br / η lin﴿ 

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

 při shodné molární hmotnosti M 
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5.4 Měření hmotnostního úbytku plastifikátorů 

Na analytických vahách byly do skleněné kádinky naváţeny vţdy 3,000 g  testovaného 

plastifikátoru a byl zahříván v horkovzdušné sušárně při teplotě 80º C. V čase 5, 10, 15 

a 20 minut byl plastifikátor vyjmut ze sušárny a zváţen. Hmotnostní úbytek byl 

vyjádřen v procentech. 

5.5 Měření absorbčního maxima plastifikátorů  

Byly připraveny 0,01 % roztoky methylsalicylátu, ethylsalicylátu, hexylsalicylátu 

triacetinu a tricaprylinu v lihu 96 %.  

Byla měřena absorbance těchto roztoků při vlnových délkách v rozsahu 220 nm aţ 

280 nm s posunem po 5 nm na Spektrofotometru HELIOS GAMMA/DELTA. Stejné 

vzorky byly proměřeny na Spekordu 205 UV VIS v rozmezí vlnových délek 190 nm aţ 

300 nm s automatickým posunem po 1 nm.  

5.6 Eluce methylsalicylátu z oligoesterových nosičů 

5.6.1 Příprava plastifikovaných oligoesterů 

Pro stanovení průběhu eluce methylsalicylátu z matric během disolučního testu byly 

oligoesterové nosiče 0,5D, 1D a 2D plastifikovány methylsalicylátem v koncentraci 

10 %, 20 % a 30 %. Do malé kádinky bylo na analytických vahách naváţeno vypočítané 

mnoţství oligoesteru. Oligoester byl roztaven v horkovzdušné sušárně při teplotě 80 C 

a důkladně zhomogenizován s daným mnoţstvím plastifikátoru. Kaţdého vzorku bylo 

připraveno 5,0 g. 

150,0 mg plastifikovaného oligoesteru bylo naváţeno do scintilační lahvičky a přelito 

15,0 g fosfát citrátového pufru pH 7,0. Scintilační lahvičky byly umístěny do termostatu 

nastaveného na teplotu 37 C. V určených časových intervalech byly scintilační 

lahvičky vyjmuty z termostatu, odebrána disoluční tekutina a změřena absorbance proti 

fosfát citrátovému pufru při vlnových délkách 256 nm a 261 nm 
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Tab. 2:  Plastifikované oligoestery 

Koncentrace 

plastifikátoru 
10 % 20 % 30 % 

Methylsalicylát  g 0,5 1,0 1,5 

Oligoester g 4,5 4,0 3,5 

 

5.6.2 Příprava fosát citrátového pufru pH 7,0 

Bylo připraveno1000 ml fosát citrátového pufru pH 7,0 smísením 190 ml 0,1M roztoku 

kyseliny citronové (roztok A) a 810 ml 0,2 M roztoku hydrogenfosforečnanu sodného 

dihydrátu (roztok B). Mikrobiální stabilita pufru se zajistila přídavkem azidu sodného 

v koncentraci 0,02 %. Roztok A: 3,98 g  kys. citronové bezvodé bylo doplněno 

destilovanou vodou na objem 190 ml. Roztok B: 58,02 g hydrohenfosforečnanu 

sodného dihydrátu bylo doplněno destilovanou vodou na objem 810 ml. 

Hodnota pH byla ověřena digitálním pH metrem. Odchylky pH od poţadované hodnoty 

7,0 se upravily přidáním kyseliny citronové či hydrogenfosforečnanu sodného. 

V průběhu experimentů byly pouţity 3000 ml fosfát citrátovéh pufru pH 7,0.  

5.6.3 Kalibrační přímka methylsalicylátu 

Pro sestrojení kalibrační přímky bylo připraveno 10 roztoků o klesající koncentraci 

methylsalicylátu. Jako základ byl zvolen 0,25 % roztok methylsalicylátu v lihu 96 %. 

Tento byl postupně ředěn aţ na koncentraci 0,01 %. U všech vzorků byla změřena 

absorbance při vlnových délkách 256 a 261 nm proti fosfát citrátovému pufru pH 7,0. 

 

Tab. 3: Absorbance roztoků methylslicylátu  při vlnové délce 256 nm 

Koncentace methylsalicylátu 

mg/l 
A 

1500 2,576 

1000 1,933 

750 1,472 

500 1,008 

375 0,713 

250 0,536 

100 0,252 
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Obr. 12: Kalibrační přímka methylsalicylátu při vlnové délce 256 nm 

y = 0,0017x + 0,1266

R
2
 = 0,9922
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Rovnice kalibrační přímky:  y  ax + b 

     y………..absorbance 

     x………..koncentrace methylsalicylátu (mg/l) 

     a………..směrnice kalibrační přímky 

     b………..absolutní člen 

     R……….korelační koeficient  

 

 

Tab. 4: Absorbance roztoků methylsalicylátu při vlnové délce 261 nm 

Koncentace methylsalicylátu 

mg/l 
A 

3000 3,213 

2500 2,795 

2000 2,31 

1500 1,705 

1000 1,200 

750 0,89 

500 0,598 

375 0,422 

250 0,311 

100 0,146 
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Obr. 13: Kalibrační přímka methylsalicylátu při vlnové délce 261 nm 

y = 0,0011x + 0,0622

R
2
 = 0,9978
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5.6.4 Výpočet množství eluovaného methylsalicylátu 

Mnoţství eluovaného MS (x1) bylo počítáno podle vzorce odvozeného z kalibračních 

přímek pro methylsalicylát při vlnové délce 256 a 261 nm a dále  z kalibračních přímek 

pro aciklovir při vlnové délce 256 nm a pro flukonazol při vlnové délce 261 nm. 

Vypočítané mnoţství (x1) bylo poté převedeno na mnoţství plastifikátoru v 15 ml 

disoluční tekutiny (x2). Dále byl vypočítán procentuální podíl uvolněného MS 

k celkovému mnoţství MS v plastifikovaném oligoesteru (x). Z hodnot x byla 

počítána kumulativní procenta eluovaného plastifikátoru. 

 

Rovnice kalibrační přímky pro MS při 261 nm  y = 0,0011x + 0,0622 

 x1 = y – 0,0622                             

         0,0011 

 

x2 = x1 × 0,015 × D 

 

x =  100x2 

           z 
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Rovnice kalibrační přímky pro MS při 256 nm  y =  0,0017x + 0,1266 

 

x1 = y – 0,1266 

         0,0017 

 

x2 = x1 × 0,015 × D 

 

x =  100x2 

           z 

 

 

Rovnice kalibrační přímky pro flukonazol
44

   y = 0,0022x + 0,0858 

x1 = y – 0,0858                             

         0,0022 

 

x2 = x1  × 0,015 × D 

 

x =  100x2 

           z 

 

Rovnice kalibrační přímky pro aciklovir
44

   y = 0,0616x + 0,0045 

x1 = y – 0,0045                            

         0,0616 

 

x2 = x1 × 0,015 × D 

 

x =  100x2 

           z 

 

x1…………….mnoţství uvolněného MS mg/l 

x2…………….mnoţství uvolněného MS v 15ml mg/15ml 

x…………… podíl uvolněného MS  

y……………...absorbance 

D……………..ředění vzorku 

z……………...mnoţství MS v oligoesteru 
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5.7 Výsledky 

5.7.1 Hmotnostní úbytek plastifikátorů při přípravě matric 

Tab. 5: Hmotnostní úbytek plastifikátoru při zahřívání na 80° C (část 1) 

Plastifikátor Čas min Hmotnost g Hmotnostní úbytek % 

Tributyl 

O-acetylcitrát 

0 3,0033 0 

5 2,9990 0,14 

10 2,9975 0,19 

15 2,9967 0,21 

20 2,9960 0,24 

Triacetin 

0 3,0044 0 

5 2,9999 0,15 

10 2,9995 0,16 

15 2,9990 0,18 

20 2,9985 0,20 

Tricaprylin 

0 3,0029 0 

5 2,9986 0,14 

10 2,9929 0,33 

15 2,9920 0,36 

20 2,9917 0,37 

Tributyrin 

0 3,0047 0 

5 3,0003 0,15 

10 2,9993 0,18 

15 2,9988 0,20 

20 2,9980 0,22 
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Tab.5: Hmotnostní úbytek plastifikátoru při zahřívání na 80° C (část 2) 

Plastifikátor Čas min Hmotnost g Hmotnostní úbytek % 

Triethylcitrát 

0 3,0070 0 

5 2,9999 0,24 

10 2,9986 0,28 

15 2,9967 0,34 

20 2,9956 0,38 

Ethylpyruvát 

0 3,0074 0 

5 2,7706 7,87 

10 2,5381 15,61 

15 2,2958 23,66 

20 2,0137 33,04 

Methylsalicylát 

0 3,0024 0 

5 2,9603 1,40 

10 2,9262 2,54 

15 2,8933 3,63 

20 2,8605 4,73 

Ethylsalicylát 

0 3,0067 0 

5 2,9821 0,82 

10 2,9570 1,65 

15 2,9330 2,45 

20 2,9094 3,24 
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Obr.  14: Hmotnostní úbytek plastifikátorů (část 1)
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Obr. 15: Hmotnostní úbytek plastifikátorů (část 2)
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5.7.2 Absorbance methylsalicylátu λ 

Tab. 6: Hodnoty absorbance 0,01 % roztoku methylsalicylátu v lihu 96 % 

(měřeno na Spektrofotometru HELIOS GAMMA/DELTA) 

 

Vlnová délka nm Absorbance 

280 0,633 

275 0,346 

270 0,183 

265 0,082 

260 0,058 

255 0,242 

250 1,127 

245 3,090 

240 3,300 

235 3,335 

230 3,270 

225 2,830 

220 2,440 

 

 

Obr. 16: Absorbance 0,01 % roztoku MS v lihu 96 % 

(měřeno na Spektrofotometru HELIOS GAMMA/DELTA) 
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Tab. 7: Hodnoty absorbance 0,01 % roztoku MS v lihu 96 % - měřeno na Spekordu 205 

 

 

Obr. 17: Absorbance methylsalicylátu - měřeno na Spekordu 205  
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Obr. 18: Absorbance ethylsalicylátu, triacetinu a tricaprylinu - měřeno na Spekordu 205 

 

 

 

Obr. 19: Absorbance hexylsalicylátu- měřeno na Spekordu 205 
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5.7.3 Tabulky naměřených hodnot absorbance a vypočtené množství eluovaného methylsalicylátu 

Tab. 8: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 0,5D plastifikovaného 10 % MS 

Čas A261 nm 
a) 

% % % % 
A256 nm 

d) 
% % % % 

dle kalibrace 

na MS 
b) 

dle kalibrace 

na FLU 
c) 

dle kalibrace 

na MS 
e) 

dle kalibrace 

na ACV 
f)
 

3 hod 
0,101 3,55 

3,83 
1,74 

2,08 
0,214 5,18 

5,68 
0,86 

0,89 
0,107 4,10 2,43 0,231 6,18 0,93 

6 hod 
0,022 0 

3,83 
0 

2,08 
0,115 0 

5,72 
0,45 

1,37 
0,028 0 0 0,128 0,08 0,50 

1 den 
0,180 10,78 

14,42 
10,78 

12,63 
0,393 15,78 

21,38 
1,59 

2,95 
0,176 10,41 10,32 0,389 15,54 1,57 

5 dnů 
0,375 28,63 

42,68 
33,08 

45,26 
0,630 29,81 

50,95 
2,56 

5,49 
0,367 27,90 32,17 0,622 29,34 2,52 

8 dnů 
0,280 19,93 

63,62 
22,22 

68,73 
0,460 19,74 

71,73 
1,86 

7,42 
0,302 21,95 24,73 0,495 21,82 2,00 

14 dnů 
0,334 24,87 

88,22 
28,39 

96,78 
0,401 16,25 

87,65 
1,62 

9,02 
0,328 24,33 27,71 0,390 15,60 1,58 

22 dny 
0,205 13,07 

101,11 
13,64 

110,19 
0,252 7,43 

94,87 
1,01 

10,01 
0,201 12,70 13,18 0,245 7,01 0,98 

 

a) Absorbance disolučního média (2 duplicitní vzorky), odebraného v daný časový interval, měřená při 261 nm (absorpční maximum pro 

flukonazol) 
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b)  Mnoţství eluovaného methylsalicylátu ze vzorku a kumulativní mnoţství, vypočtené z naměřených absorbancí při 261 nm dle kalibrační přímky 

pro methylsalicylát: y = 0,0011x + 0,0622; R
2
=0,9978 

c)  Mnoţství eluovaného methylsalicylátu ze vzorku a kumulativní mnoţství, vypočtené z naměřených absorbancí při 261 nm dle kalibrační přímky 

pro flukonazol: y = 0,0022x + 0,0858; R
2
=0,9972 → rušivý vliv MS na stanovení FLU 

d)  Absorbance disolučního média (2 duplicitní vzorky), odebraného v daný časový interval, měřená při 256 nm (absorpční maximum pro aciklovir) 

e)  Mnoţství eluovaného methylsalicylátu ze vzorku a kumulativní mnoţství, vypočtené z naměřených absorbancí při 256 nm dle kalibrační přímky 

pro methylsalicylát: y =  0,0017x + 0,1266; R
2
=0,9922 

f)  Mnoţství eluovaného methylsalicylátu ze vzorku a kumulativní mnoţství, vypočtené z naměřených absorbancí při 256 nm dle kalibrační přímky 

pro aciklovir: y = 0,0616x + 0,0045; R
2
=0,999 → rušivý vliv MS na stanovení ACV 
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Tab. 9: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 0,5D plastifikovaného 20 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,157 9,88 

10,62 
8,03 

9,85 
0,333 6,02 

6,93 
1,32 

1,45 
0,189 11,37 11,67 0,394 7,83 1,57 

6 hod 
0,084 6,59 

18,11 
0 

11,85 
0,233 3,10 

11,12 
0,92 

2,52 
0,123 8,38 2,00 0,307 5,28 1,22 

1 den 
0,319 17,19 

35,51 
26,29 

38,64 
0,643 15,07 

26,37 
2,57 

5,12 
0,327 17,61 27,28 0,654 15,44 2,62 

5 dnů 
0,614 30,49 

67,32 
59,55 

101,45 
1,017 25,98 

53,89 
4,08 

9,41 
0,670 33,13 66,08 1,119 29,05 4,50 

8 dnů 
0,707 34,69 

101,05 
70,03 

169,05 
1,152 29,92 

83,24 
4,62 

13,95 
0,662 32,77 65,17 1,110 28,79 4,47 

14 dnů 
0,533 26,84 

137,86 
50,41 

244,38 
0,795 19,5 

109,84 
3,18 

18,36 
0,972 46,79 100,24 0,702 33,69 5,64 

22 dny 
0,309 16,74 

159,63 
25,16 

282,08 
0,482 10,37 

122,17 
1,92 

20,55 
0,530 26,79 50,24 0,615 14,30 2,47 

29 dnů 
0,201 11,87 

174,00 
13,03 

301,33 
0,220 2,73 

127,90 
0,87 

21,84 
0,311 16,88 25,47 0,425 8,74 1,70 

 



 41 

Tab. 10: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 0,5D plastifikovaného 30 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,214 4,58 

5,27 
14,50 

17,08 
0,454 6,39 

7,21 
1,82 

1,99 
0,259 5,96 19,67 0,536 8,02 2,16 

6 hod 
0,180 3,55 

9,03 
10,65 

28,50 
0,410 5,53 

12,98 
1,64 

3,68 
0,193 3,96 12,17 0,434 6,02 1,74 

1 den 
0,455 11,85 

21,05 
41,73 

70,91 
0,888 14,86 

27,99 
3,57 

7,28 
0,465 12,2 43,06 0,900 15,15 3,63 

5 dnů 
0,801 22,28 

46,07 
80,90 

162,07 
0,593 18,21 

49,01 
4,75 

12,62 
0,979 27,76 101,43 0,735 23,84 5,93 

8 dnů 
0,882 24,73 

69,58 
90,06 

247,54 
0,661 20,86 

69,31 
5,30 

17,81 
0,798 22,28 80,88 0,630 19,73 5,07 

14 dnů 
0,889 24,94 

92,67 
90,85 

331,47 
0,675 21,41 

90,01 
5,42 

22,83 
0,764 21,25 77,02 1,147 19,99 4,63 

22 dny 
0,214 4,58 

96,82 
14,50 

344,36 
0,308 3,54 

93,24 
1,23 

23,99 
0,185 3,72 11,27 0,276 2,93 1,10 

29 dnů 
0,094 0,96 

97,49 
0 

344,36 
0,083 0 

93,24 
0,33 

24,28 
0,075 0,39 0 0,065 0 0,25 
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Tab. 11: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 1D plastifikovaného 10 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,062 0 

0,13 
0 

0 
0,183 3,32 

3,51 
0,72 

0,74 
0,065 0,25 0 0,190 3,71 0,75 

6 hod 
0,024 0 

0,13 
0 

0 
0,117 0 

3,51 
0,46 

1,2 
0,027 0 0 0,123 0 0,48 

1 den 
0,112 4,53 

4,46 
2,98 

2,74 
0,272 8,55 

11,78 
1,09 

2,27 
0,108 4,14 2,51 0,263 7,96 1,04 

5 dnů 
0,381 28,98 

33,40 
33,55 

36,24 
0,651 30,85 

42,36 
2,62 

4,87 
0,382 28,9 33,47 0,645 30,31 2,58 

8 dnů 
0,293 20,98 

56,26 
23,55 

62,14 
0,483 20,96 

65,10 
1,94 

6,94 
0,336 24,74 28,26 0,546 24,52 2,18 

14 dnů 
0,338 25,07 

82,16 
28,66 

91,84 
0,429 17,79 

82,95 
1,72 

8,66 
0,358 26,73 30,75 0,433 17,92 1,73 

22 dny 
0,207 13,16 

96,10 
13,77 

106,59 
0,272 8,55 

91,60 
1,09 

9,75 
0,225 14,71 15,72 0,276 8,74 1,10 

29 dnů 
0,090 2,53 

98,85 
0,47 

107,35 
0,082 0 

91,60 
0,31 

10,07 
0,095 2,96 1,04 0,083 0 0,32 
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Tab. 12: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 1D plastifikovaného 20 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,113 7,95 

8,21 
3,08 

3,71 
0,280 4,50 

4,83 
1,12 

1,16 
0,124 8,46 4,34 0,302 5,16 1,21 

6 hod 
0,100 7,36 

15,62 
1,61 

5,44 
0,262 3,97 

8,88 
1,04 

2,22 
0,102 7,46 1,84 0,267 4,13 1,07 

1 den 
0,405 21,19 

34,90 
36,20 

36,85 
0,800 19,77 

26,39 
3,22 

5,13 
0,320 17,37 26,61 0,645 15,25 2,60 

5 dnů 
0,613 30,63 

67,45 
59,79 

101,41 
1,006 25,81 

54,38 
4,06 

9,48 
0,696 34,46 69,34 1,152 30,16 4,66 

8 dnů 
0,579 29,09 

98,74 
55,93 

162,85 
0,938 23,82 

80,35 
3,78 

13,56 
0,675 33,51 66,95 1,083 28,13 4,38 

14 dnů 
0,461 23,73 

122,55 
42,55 

205,56 
0,689 16,51 

96,83 
2,77 

16,33 
0,463 23,87 42,86 0,686 16,45 2,77 

22 dny 
0,254 14,34 

137,34 
19,08 

225,74 
0,380 7,44 

104,69 
1,52 

17,91 
0,273 15,24 21,27 0,408 8,28 1,64 

29 dnů 
0,183 11,12 

148,15 
11,05 

235,99 
0,189 1,83 

106,34 
0,75 

18,64 
0,169 10,51 9,45 0,177 1,48 0,70 
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Tab. 13: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 1D plastifikovaného 30 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,186 3,75 

3,72 
11,38 

11,26 
0,411 5,57 

5,54 
1,65 

1,64 
0,184 3,68 11,14 0,408 5,51 1,63 

6 hod 
0,216 4,66 

8,22 
14,79 

25,47 
0,476 6,85 

12,14 
1,91 

3,50 
0,206 4,35 13,63 0,451 6,35 1,81 

1 den 
0,431 11,17 

19,35 
39,20 

64,53 
0,842 14,02 

26,10 
3,40 

6,89 
0,429 11,09 38,92 0,837 13,90 3,37 

5 dnů 
0,841 23,58 

44,61 
85,76 

156,58 
0,685 21,88 

49,08 
5,52 

12,63 
0,953 26,94 98,35 0,742 24,09 5,97 

8 dnů 
0,872 24,52 

68,82 
89,28 

244,67 
0,675 21,49 

70,07 
5,44 

17,97 
0,852 23,89 86,89 0,650 20,48 5,23 

14 dnů 
0,726 20,10 

88,41 
72,70 

315,45 
1,083 18,74 

88,26 
4,37 

22,23 
0,693 19,08 68,86 1,028 17,64 4,15 

22 dny 
0,405 10,38 

98,18 
36,25 

349,41 
0,614 9,55 

97,17 
2,47 

24,57 
0,365 9,16 31,661 0,549 8,27 2,21 

29 dnů 
0,257 5,90 

103,96 
19,42 

368,43 
0,262 2,65 

99,81 
1,04 

25,61 
0,250 5,68 18,62 0,261 2,63 1,04 
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Tab. 14: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 2D plastifikovaného 10 % MS 

Čas A261 nm 

% % % % 
A256 nm 

% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,066 0,34 

0,25 
0 

0 
0,192 3,82 

3,69 
0,76 

0,75 
0,064 0,16 0 0,187 3,55 0,74 

6 hod 
0,058 0 

0,88 
0 

0 
0,184 3,36 

7,93 
0,72 

1,53 
0,076 0,25 0 0,214 5,13 0,85 

1 den 
0,109 4,23 

5,26 
2,62 

2,80 
0,263 7,98 

16,31 
1,04 

2,61 
0,112 4,25 2,97 0,276 8,78 1,10 

5 dnů 
0,399 30,44 

35,17 
35,38 

37,52 
0,668 31,66 

47,33 
2,68 

5,24 
0,386 29,40 34,07 0,644 30,39 2,59 

8 dnů 
0,315 22,84 

57,12 
25,89 

62,28 
0,504 22,07 

68,45 
2,02 

7,19 
0,294 21,04 23,63 0,470 20,17 1,89 

14 dnů 
0,283 19,95 

76,53 
22,28 

83,87 
0,358 13,53 

81,60 
1,43 

8,59 
0,270 18,87 20,90 0,344 12,77 1,38 

22 dny 
0,182 10,83 

87,74 
10,87 

95,22 
0,235 6,34 

88,10 
0,93 

9,53 
0,190 11,60 11,83 0,240 6,66 0,95 

29 dnů 
0,210 13,36 

101,35 
14,09 

109,6 
0,212 4,99 

93,29 
0,84 

10,39 
0,215 13,87 14,66 0,218 5,37 0,87 

 



 46 

Tab. 15: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 2D plastifikovaného 20 % MS 

Čas A261 nm 
% % % % 

A256 nm 
% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,126 2,91 

3,15 
4,58 

5,19 
0,306 5,29 

5,61 
1,23 

1,27 
0,137 3,39 5,80 0,329 5,93 1,31 

6 hod 
0,310 11,30 

14,36 
25,56 

30,55 
0,549 12,47 

18,47 
2,22 

3,54 
0,308 11,13 25,15 0,579 13,25 2,32 

1 den 
0,250 8,56 

24,14 
18,72 

52,31 
0,532 11,96 

31,80 
2,15 

5,87 
0,305 10,99 24,81 0,628 14,69 2,52 

5 dnů 
0,683 28,31 

52,33 
68,09 

120,10 
1,109 28,99 

60,80 
4,50 

10,37 
0,682 28,06 67,79 1,117 29,01 4,50 

8 dnů 
0,678 28,08 

79,20 
67,52 

184,60 
1,100 28,73 

88,20 
4,46 

14,65 
0,629 25,66 61,48 1,017 26,08 4,09 

14 dnů 
0,437 17,09 

96,37 
40,04 

224,83 
0,643 15,24 

103,71 
2,60 

17,28 
0,443 17,24 40,43 0,665 15,77 2,67 

22 dny 
0,228 7,56 

103,27 
16,21 

239,40 
0,344 6,42 

109,53 
1,38 

18,58 
0,200 6,24 12,93 0,305 5,23 1,21 

29 dnů 
0,102 1,82 

104,33 
1,83 

240,31 
0,101 0 

109,53 
0,39 

18,87 
0,069 0,31 0 0,053 0 0,20 
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Tab. 16: Naměřené hodnoty absorbance vypočtené mnoţství eluovaného MS z oligoesteru 2D plastifikovaného 30 % MS 

Čas A261 nm 
% % % % 

A256 nm 
% % % % 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

FLU 

dle kalibrace na 

MS 

dle kalibrace na 

ACV 

3 hod 
0,146 2,53 

2,46 
6,82 

6,56 
0,339 4,15 

4,12 
1,35 

1,35 
0,141 2,40 6,30 0,334 4,08 1,34 

6 hod 
0,299 7,15 

10,04 
24,25 

32,28 
0,614 9,53 

14,10 
2,47 

3,91 
0,325 8,00 27,29 0,657 10,44 2,66 

1 den 
0,368 9,24 

19,79 
31,96 

66,18 
0,746 12,10 

26,81 
3,00 

7,04 
0,400 10,28 35,85 0,803 13,32 3,25 

5 dnů 
0,830 23,19 

45,05 
84,29 

158,20 
0,630 19,68 

48,41 
5,06 

12,50 
0,960 27,32 99,01 0,724 23,52 5,86 

8 dnů 
0,870 24,40 

70,13 
88,82 

249,56 
0,666 21,08 

70,14 
5,35 

17,99 
0,909 25,76 93,92 0,695 22,38 5,63 

14 dnů 
0,810 22,59 

91,53 
82,02 

327,15 
1,173 20,45 

89,70 
4,73 

22,53 
0,727 20,23 73,16 1,075 18,67 4,36 

22 dny 
0,470 12,32 

104,03 
43,51 

371,34 
0,690 11,01 

100,93 
2,77 

25,35 
0,479 12,68 44,86 0,708 11,45 2,87 

29 dnů 
0,413 10,59 

114,68 
37,33 

408,73 
0,430 5,97 

106,80 
1,73 

27,07 
0,414 10,70 37,45 0,420 5,78 1,69 
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6. DISKUZE 

6.1 Hmotnostní úbytek plastifikátoru 

Oligoestery a polyestery větvené mannitolem, pentaerythritolem, dipentaerythritolem 

nebo tripentaerytritolem, syntetizované na katedře farmaceutické technologie 

Farmaceutické fakulty UK, se testují jako adhezivní nosiče léčiv. Jedná se tuhé křehké 

materiály, které je nutno z důvodu zlepšení zpracovatelnosti plastifikovat. Přidáním 

plastifikátoru se výrazně sníţí jejich viskozita, coţ ovlivní zároveň jejich adhezivitu 

i průběh liberace inkorporovaného léčiva.  

Při přípravě matric s léčivem se nejprve taví samotný nosič, poté se přidá plastifikátor 

a důkladně se zhomogenizuje. Do plastifikovaného oligoesteru či polyesteru se obvykle 

jiţ bez dalšího zahřívání přidá léčivá látka a po důkladné homogenizaci se tvarují 

matrice. Pokud by ovšem při pouţití zvoleného typu a koncentrace  plastifikátoru 

nedošlo k dostatečnému sníţení viskozity, bylo by bohuţel nezbytné opakovaně tavit 

soustavu i po přidání léčiva. Z toho tedy vyplývá, ţe volbě vhodného typu plastifikátoru 

a jeho mnoţství je nutno věnovat náleţitou pozornost. 

Byly sledovány hmotnostní úbytky plastifikátorů při zahřívání v horkovzdušné sušárně 

na 80° C v časových intervalech 5 min po celkovou dobu zahřívání 20 min (Tab. 5). 

Prakticky ţádný hmotnostní úbytek (resp. menší neţ 0,5 %) nebyl zjištěn u tributyl-O-

acetylcitrátu, triacetinu, tricaprylinu, tributyrinu a triethylcitrátu. U methylsalicylátu 

a ethylsalicylátu došlo k úbytku do 5 % původní hmotnosti. Významný hmotnostní 

úbytek při zahřívání na 80 °C byl pozorován u ethylpyruvátu (Obr. 14 a 15).  

Plastifikátory, které jsou po testovanou dobu 20 min stálé i při teplotě 80 °C, lze při 

přípravě plastifikovaných matric s léčivem střídavě zahřívat a homogenizovat bez 

obavy z úbytku plastifikátoru, coţ značně zjednoduší a zkrátí postup. U  plastifikátorů, 

u kterých dochází při zahřívání k hmotnostnímu úbytku,  je nutno při přípravě matric 

s léčivem zabránit ztrátám. Jednoduchým opatřením je předem zahřát plastifikátor 

v uzavřené nádobě, zahřátý přidat k roztavenému nosiči a zhomogenizovat. Opětovné 

tavení je nutné  provádět v dobře uzavřené nádobě. 
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6.2 Absorpční maximum vybraných plastifikátorů 

Byly připraveny  0,01 % roztoky MS, ES, HS, TC a TA v lihu 96 %. U roztoku MS 

byla  měřena absorbance na Spektrofotometru HELIOS GAMMA/DELTA v rozsahu 

vlnových délek 220 nm aţ 280 nm po 5 nm (Tab. 6). Byl sestrojen graf závislosti 

absorbance na vlnové délce a zjištěno absorpční maximun MS při 225 nm (Obr. 16).  

Stejný roztok byl změřen na Spekordu 205 v rozsahu vlnových délek 190 nm aţ 300 

nm. Hodnoty absorbance uvádí Tab. 7 a Obr. 17.    Roztoky ES, HS, TC a TA byly 

změřeny na Spekordu 205 v rozsahu vlnových délek 190 nm  aţ 300 nm. Hodnoty 

absorbance uvádí Obr. 18 a 19.                                 

Oligoestery byly plastifikovány 10 %, 20 % nebo 30 % MS. Do scintilačních lahviček 

byly tvarovámy matrice o hmotnosti 150,0 mg a při disolučnímu testu přelity 15,0 ml 

fosfát citrátového pufru pH 7,0.  To znamená,  ţe teoreticky maximální koncentrace MS 

v disolučním médiu můţe být 45 mg/15 ml, tj. 3000 mg/l. Z této koncentrace se 

vycházelo při přípravě roztoků (Tab. 3 a 4) pro kalibrační přímky při vlnových délkách 

256 nm a 261 nm (Obr. 12 a 13), při kterých se spektrofotometricky stanovuje mnoţství 

uvolněného acikloviru, resp. flukonazolu. Tyto kalibrační přímky byly pouţity pro 

výpočet mnoţství MS eluovaného  z větvených oligoesterů.  

6.3 Eluce methylsalicylátu z větvených oligoesterů 

Z oligoesterových nosičů 0,5D, 1D a 2D, plastifikovaných MS v koncentraci 

10 %, 20 % nebo 30 %, byly tvarovány matrice do scintilačních lahviček a byly přelity 

fosfát citrátovým pufrem pH 7. V daných časových intervalech byl pufr vyměněn 

a v odebraných vzorcích pufru spektrofotometricky stanoveno mnoţství uvolněného 

MS. Absorbance byla měřena při 256 nm, coţ je vlnová délka, při které se stanovuje 

aciklovir a při 261 nm, coţ je vlnová délka, při které se stanovuje flukonazol. 

Při výpočtu kumulativního mnoţství eluovaného MS z matric se vycházelo jednak 

z kalibrační přímky MS (Obr. 12 a 13), jednak z kalibračních přímek acikloviru 

a flukonazolu
45

 (Tab. 8-16). 

6.3.1 Vliv typu oligoesteru na eluci methylsalicylátu 

Na  Obr. 20 aţ 22 je průběh eluce MS z oligoesterů 0,5D; 1D a 2D. Je patrné, ţe jak při 

pouţití 10 % MS, tak při 20 % i 30 % MS nebyly zjištěny významné rozdíly v průběhu 

eluce MS z jednotlivých oligoesterů. Oligoestery jsou větveny dipentaerythritolem, 
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který byl pouţit při polykondenzační reakci ve funkci větvícího činidla v koncentraci 

0,5 %; 1 % nebo 2 %. Z toho důvodu se oligoestery liší molární hmotností a stupněm 

větvení (Tab. 1). Analýzou provedenou v Synpo a.s. Pardubice
43

 bylo prokázáno, ţe 

s rostoucí koncentrací větvící sloţky v reakční směsi roste molární hmotnost Mw 

a stupeň větvení. Rozdíly v těchto charakteristikách jsou však relativně malé, patrně 

proto neovlivnily průběh eluce plastifikátoru. 

 

Obr. 20: Průběh eluce MS z nosičů 0,5D, 1D, 2D plastifikovaných 10 % MS 
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Obr. 21: Průběh eluce MS z nosičů 0,5D, 1D, 2D plastifikovaných 20 % MS 
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Obr. 22: Průběh eluce MS z nosičů 0,5D, 1D, 2D plastifikovaných 30 % MS 
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6.3.2 Vliv koncentrace plastifikátoru 

Oligoestery větvené dipentaerythritolem byly plastifikovány 10 %, 20 % nebo 30 % 

methylsalicylátu. Přídavkem plastifikátoru se sníţila viskozita. V diplomové práci 

Veselé
46

 bylo měřením viskozity na Broofieldově digitálním viskozimetru s adaptérem 

pro malé mnoţství vzorku zjištěno, ţe se jedná o newtonské soustavy s viskozitou 

nezávislou na rychlostním gradientu. Zvýšením koncentrace plastifikátoru o 10 % se 

viskozita sníţila přibliţně desetkrát.  

Na obr. 23-28 je průběh eluce MS z testovaných oligoesterů, stanovený 

spektofotometricky měřením absorbance při 256 nm a 261 nm. Eluce MS byla zpočátku 

pomalejší u soustav plastifikovaných deseti procenty MS. Za 24 hod se uvolnilo 5 % aţ 

15 % MS.  U soustav plastifikovaných dvaceti nebo třiceti procenty plastifikátoru se za 

24 hod. uvolnilo 25 % aţ 35 % MS. Následující průběh eluce MS byl nejrychlejší 

u soustav plastifikovaných 20 % MS.  

Obecně lze konstatovat, ţe výrazné rozdíly v průběhu eluce plastifikátoru vlivem různé 

koncentrace v soustavě nebyly zjištěny. MS se eluoval kinetikou 1. řádu bez 

počátečního zrychlení či zpoţdění po dobu 22 dnů. Hypotéza, ţe při pouţití vyšší 

koncentrace dochází k rychlenému uvolnění plastifikátoru během několika hodin 

disolučního testu nebyla prokázána. MS plastifikuje oligoestery větvené 

dipentaerythritolem po celou dobu disolučního testu, tzn. po dobu hydrolytické 

degradace oligoesteru a případně liberace inkorporované léčivé látky.  
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Obr. 23: Oligoester 0,5D – 256 nm Obr. 24: Oligoester 0,5D – 261 nm 

  

 

Obr. 25: Oligoester 1D – 256 nm 

 

Obr. 26: Oligoester 1D – 261 nm 

  

 

Obr. 27: Oligoester 2D – 256 nm 

 

Obr. 28: Oligoester 2D – 261 nm 
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6.3.3 Vliv přítomnosti methylsalicylátu v disolučním médiu na 

spektrofotometrické stanovení flukonazolu a acikloviru 

Oligoestery kyseliny glykolové a mléčné, větvené dipentaerythritolem, jsou testovány 

jako adhezivní nosiče léčiv. V řadě diplomových a rigorózních prací, obhajovaných na 

katedře farmaceutické technologie, byl studován vliv molární hmotnosti oligoesteru, 

stupně jeho větvení, vliv typu a koncentrace plastifikátoru na průběh uvolňování 

acikloviru a flukonazolu
47

 
48

 
44

. Mnoţství uvolněného acikloviru nebo flukonazolu se 

stanovuje spektrofotometricky měřením absorbance disolučního média v daných 

časových intervalech při 256 nm u acikloviru nebo při 261 nm u flukonazolu. 

V průběhu disolučního testu dochází k hydrolytické degradaci oligoesteru, liberaci 

léčiva a eluci plastifikátoru. Disoluční médium, odebrané ve vhodných časových 

intervalech, tak představuje sloţitou, kvalitativně i kvantitativně obtíţně definovatelnou 

soustavu.  

Nejčastěji se ve funkci plastifikátoru pouţívá triethylcitrát, který je mísitelný 

s větvenými oligoestery v kaţdém poměru, při vlnových délkách 256 nm a 261 nm 

neabsorbuje, tudíţ neruší stanovení acikloviru a flukonazolu, stejně jako triacetin 

a tricaprylin. Problémy při stanovení mnoţství uvolněného léčiva spektrofotometricky 

nastaly, kdyţ se pro plastifikaci začaly pouţívat jiné plastifikátory (Obr. 18 a 19). 

Měřením absorbance MS v rozsahu vlnových délek 190 nm aţ 300 nm (Obr. 17) bylo 

zjištěno absorbční maximum MS při 225 nm; absorbance byla 2,4904. MS absorbuje 

i při vlnových délkách 256 nm a 261 nm, při kterých se stanovuje aciklovir resp. 

flukonazol. Stanovení mnoţství uvolněného léčiva je tak výrazně zkresleno. V Tab. 

8-16 jsou uvedeny kumulativní procenta, vypočtená z naměřených absorbancí dle 

kalibrace na aciklovir nebo flukonazol. Při výpočtu dle kalibrační přímky pro 

flukonazol byly získány extrémně vysoké hodnoty, např. u oligoesteru 1D s 30 % MS 

téměř 400 % (Tab. 13). To vede k hypotéze, ţe v disolučním médiu byl přítomen 

neviditelný zákal, který mohl zvyšovat hodnoty absorbance. Rušivý vliv přítomnosti 

MS v disolučním médiu při spektrofotometrickém stanovení flukonazolu je graficky 

znázorněn na Obr. 29 aţ 31. 
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Obr. 29: Rušivý vliv plastifikace 10 % MS na stanovení flukonazolu měřením 

absorbance při 261 nm 
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Obr. 30: Rušivý vliv plastifikace 20 % MS na stanovení flukonazolu měřením 

absorbance při 261 nm 
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Obr. 31: Rušivý vliv plastifikace 30 % MS na stanovení flukonazolu měřením 

absorbance při 261 nm 
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Při výpočtu dle kalibrační přímky pro aciklovir takto extrémně vysoké hodnoty získány 

nebyly, dosahovaly hodnot v rozmezí 10 % aţ 25 % v závislosti na koncentraci MS 

(Obr. 32 aţ 34). Z toho lze usoudit, ţe při stanovení mnoţství uvolněného acikloviru 

měřením absorbance při 256 nm má MS rušivý vliv minimální. 

 

Obr. 32: Rušivý vliv plastifikace 10 % MS na stanovení acikloviru měřením absorbance 

při 256 nm 
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Obr. 33: Rušivý vliv plastifikace 20 % MS na stanovení acikloviru měřením absorbance 

při 256 nm 
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Obr. 34: Rušivý vliv plastifikace 30 % MS na stanovení acikloviru měřením absorbance 

při 256 nm 
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7. Závěry 

 Byly sledovány hmotnostní úbytky plastifikátorů při zahřívání v horkovzdušné 

sušárně na 80° C. Prakticky ţádný hmotnostní úbytek (resp. menší neţ 0,5 %) nebyl 

zjištěn u tributyl-O-acetylcitrátu, triacetinu, tricaprylinu, tributyrinu 

a triethylcitrátu. U methylsalicylátu a ethylsalicylátu došlo k úbytku do 5 % 

původní hmotnosti. Významný hmotnostní úbytek při zahřívání na 80 °C byl 

pozorován u ethylpyruvátu. 

 Methylsalicylát, ethylsalicylát a hexylsalicylát absorbují při vlnových délkách 

256 nm a 261 nm, při kterých se spektrofotometricky stanovuje mnoţství 

uvolněného acikloviru a flukonazolu. Stanovení mnoţství uvolněného léčiva je tak 

výrazně zkresleno. 

 Při výpočtu dle kalibrační křivky pro flukonazol byly získány extrémně vysoké 

hodnoty. To vede k hypotéze, ţe v disolučním médiu byl přítomen zákal, který 

zvyšuje hodnoty absorbance. 

 Při výpočtu dle kalibrační přímky pro aciklovir extrémně vysoké hodnoty získány 

nebyly, dosahovaly 10 % aţ 25 % v závislosti na koncentraci MS. Z toho lze 

usoudit, ţe při stanovení mnoţství uvolněného acikloviru měřením absorbance při 

256 nm je  rušivý vliv methylsalicylátu minimální. 

 Methylsalicylát se eluoval z testovaných oligoesterů kinetikou 1. řádu bez 

počátečního zrychlení či zpoţdění po dobu 22 dnů. Methylsalicylát plastifikuje 

oligoestery po celou dobu hydrolytické degradace oligoesteru a liberace 

inkorporované léčivé látky. 

 Výrazné rozdíly v průběhu eluce plastifikátoru vlivem různé koncentrace 

v soustavě nebyly zjištěny. Hypotéza, ţe při pouţití vyšší koncentrace dochází 

k zrychlenému uvolnění plastifikátoru během několika hodin disolučního testu, 

nebyla prokázána. 

 Z důvodu malých rozdílů v molární hmotnosti a stupni větvení testovaných 

oligoesterů nebyly u jednotlivých oligoesterů zjištěny významné rozdíly v průběhu 

eluce methylsalicylátu.  
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