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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na studium profilu liberace acikloviru 

z plastifikovaných větvených polyesterových nosičů. Byly zkoumány polyestery 

kyseliny D, L – mléčné a glykolové, větvené pentaerythritolem, dipentaerythritolem 

nebo tripentaerythritolem v různých koncentracích, plastifikované 30% trietylcitrátu. 

V teoretické části je shrnuta liberace léčiv z různých modifikovaných lékových systémů 

a vlastnosti přírodních a syntetických degradabilních polymerů. V experimentální části 

práce byl proveden statický disoluční test při 37°C do fosfát citrátového pufru pH 7,0. 

U  nosičů větvených dipentaerythritolem s nízkou molární hmotností došlo k uvolnění 

acikloviru za 24 hodin. Proto se hodí pro krátkodobou liberaci. Pro prodloužené 

uvolňování se ukázaly optimální nosiče větvené pentaerythritolem 

nebo tripentaerythritolem, které mají vyšší molární hmotnost.  

 

Klíčová slova: uvolňování léčiva, aciklovir, větvené oligoestery, plastifikátory 

ABSTRACT 

This diploma thesis aims to study the liberation profile of the acyclovir from 

plasticized branched polyesters. Polyesters of D,L-lactic acid and glycolic acid, 

branched using pentaerythritol, dipentaerythritol or tripentaerythritol in different 

concentrations, plasticized by 30% trietylcitrate were examined. The theoretical part 

summarizes the liberation of drugs from different modified drug systems and properties 

of natural and synthetic degradable polymers.  

Modified static dissolution test was done at 37°C using phosphate citrate buffer. 

The acyclovir was released within 24 hours at the tested carriers branched by 

dipentaerythritol with low molecular weight. Therefore it is suitable for short-term 

liberation. Carriers branched by pentaerythritol or tripentaerythritol with higher 

molecular weight proved to be optimal for extended release.  

 

Keywords: drug release, acyclovir, branched oligoesters, plasticizers 
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1. ZADÁNÍ PRÁCE 

 

Cílem předložené diplomové práce bylo zjistit průběh liberace acikloviru 

v plastifikovaných větvených polyesterů. Polyestery byly větvené dipentaerytritolem 

(0,5 %; 1 %; 2%; 3%; 5% nebo 8 % v reakční směsi), pentaerythritolem nebo 

tripentaerythritolem (1 %, 3 % nebo 5 % v reakční směsi). Bylo zadáno, pro plastifikaci 

použit triethylcitrát v koncentraci 30 %. Do plastifikovaných polyesterů inkorporovat 

aciklovir v množství 4 %. S takto připravenými matricemi provést modifikovaný 

statický disoluční test při 37° C do fosfát-citrátového pufru pH 7,0. Ve vhodných 

časových intervalech vyměnit disoluční médium a v odebraných vzorcích 

spektrofotometricky stanovit množství uvolněného acikloviru měřením absorbance 

při 256 nm.  
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2. ÚVOD 

Díky léčivým přípravkům umožňující řízené uvolňování a cílený transport léčiv 

můžeme dosáhnout efektivnější terapie. Množství degradabilních polymerů jsou 

potenciálně vhodné pro tento účel, včetně různých syntetických a přírodních látek. 

Mezi nejlépe popsané a prostudované syntetické polymery se řadí polyestery, 

především poly (α-hydroxykyseliny), mezi něž patří kyselina polyglykolová, 

stereoisomerní formy kyseliny polymléčné a jejich kopolymery. Jedinečnost těchto 

sloučenin spočívá v jejich značné rozmanitosti a syntetické univerzálnosti. 

Další jejich předností je degradace jednoduchou hydrolýzou ve vodném prostředí. 

Přestože teoreticky všechny polyestery jsou degradabilní, pouze alifatické polyestery 

s přiměřeně krátkými řetězci se rozkládají v potřebném časovém intervalu pro většinu 

biomedicínských aplikací. Výběr polymeru pro konkrétní aplikaci se řídí zejména 

vlastnostmi a chováním polymerů v organismu, které předurčují místo, rychlost a délku 

uvolňování účinné látky. 
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3. SEZNAM ZKRATEK 

 

ACV............................ aciklovir 

CMC ........................... karboxymethylcelulosa 

EC ............................... ethylcelulosa 

GIT ............................. gastrointestinální trakt 

HEC ............................ hydroxyethylcelulosa 

HEM ........................... hematoencefalická bariéra 

hGH ............................ lidský růstový faktor 

HPC ............................ hydroxypropylcelulosa 

HPMC ......................... hydroxypropylmethylcelulosa 

 LCRITICAL..................... kritický rozměr částice 

L/G ............................. laktát/glykolát 

MC .............................. methylcelulosa 

MEC ........................... minimální účinná koncentrace 

MTC ........................... minimální toxická koncentrace 

NMP ........................... N-methylpyrrolidonu 

PE ............................... polyethylen 

PLA ............................ kyselina polymléčná 

PLGA .......................... kopolymer kyseliny mléčné a glykolové 

PS ............................... polystyren 

PVC ............................ polyvinylchlorid 

TEC ............................ triethylcitrát 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1. Řízené uvolňování léčiv 

Lékové formy s řízeným uvolňováním se stále častěji objevují ve farmakoterapii, 

důvodem je jejich přínos pro pacienta. Impulzem pro jejich vznik byly snahy dosáhnout 

specifického klinického cíle a také některé problémy, které nastaly při konvenčním 

podávání léčiva. Jako dominantní komplikací se ukázalo kolísání hladin léčivé látky 

v průběhu léčby, což se projevovalo vystupňováním nežádoucích účinků.  

Dle ČL 2009 jsou lékové formy s řízeným uvolňováním charakterizovány jako 

léčivé přípravky, kde rychlost a/nebo místo uvolňování léčivé látky (léčivých látek), 

jsou odlišné od lékové formy s neřízeným uvolňováním při podání stejným způsobem. 

Tohoto záměru je dosaženo speciální úpravou složení a/nebo výrobních postupů. 

Řízené uvolňováním (Modified-release) zahrnuje prodloužené, zpožděné a pulzní 

uvolňování. (Obr. 1) 

Prodloužené uvolňování (Prolonged-release) lze nahradit ekvivalentním termínem 

zpomalené. Vypuštění účinné látky probíhá pomaleji jak u konvenčních lékových 

systémů, tedy po delší dobu než by odpovídala farmakokinetice léčiva. 

Zpožděné uvolňování (Deleayed-release) zprostředkovává oddálení nástupu 

účinku, což je příznivé, v terapii nočních záchvatů při astma, nespavosti s předčasným 

probouzením, ranních potíží u artritidy. Dalším příkladem, kdy je možné využit 

modifikované lékové formy, je zvýšení stability účinné látky ochranou před enzymy 

a kyselým prostředím žaludku. Je třeba, aby se léčivá látka absorbovala až ve střevním 

traktu. 

Pulzní uvolňování (Pulsatile-release) zajišťuje přerušovaný účinek, léčivá látka je 

vypuštěna po částech a to náhle v předem definovaných časových intervalech.  

Mnoho tělesných funkcí (denní výkyvy hormonů, žaludeční sekrece a vyprazdňování 

atd.) a onemocněni (duodenální vřed, diabetes, hypercholesterolémie, neurologické 

poruchy) je ovlivněno cirkadiánním rytmem organismu. Tyto snahy napodobit 

fyziologické či patofyziologické procesy vedou k zefektivnění léčby.
1

 
3
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Obr. 1: Řízené uvolňování
3
 

 

 

4.2. Výhody lékových forem s řízeným uvolňováním 

Nárůst zájmu o lékové systémy s řízeným uvolňováním je dán výhodami, které 

modifikované lékové formy nabízejí. Zásadní je možnost optimalizovat koncentrace 

léčivých látek v místě působení po stanovenou dobu. Každé léčivo je charakterizováno 

svou hodnotou minimální účinné koncentrace (MEC) a minimální toxické 

koncentrace (MTC). (Obr. 2) V mnoha případech je terapeutická koncentrace přítomna 

pouze v krátkých intervalech. Při podání silně účinného léku s úzkým terapeutickým 

oknem v běžné lékové formě nastává situace, kdy celá dávka je rychle k dispozici. 

Záleží na podaném množství a terapeutickém rozpětí konkrétní látky zda dojde 

k překročení MTC a projeví se negativní účinky. Vlivem lidského metabolismu 

se koncentrace snižuje, protože není přítomna žádná zásoba. Přípravky s prodlouženým 

uvolňováním zajišťují stálou dodávku léčiva a kompenzují tak jeho probíhající 
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eliminaci. Důsledkem modifikované liberace je snížená frekvence aplikace léku, 

což usnadňuje dávkovací režim a zlepšuje compliance pacienta. Lepší utilizace má 

za následek snížení potřeby podaného léčiva, menší riziko toxicity a nežádoucích 

efektů. 

 

Obr. 2: Schematické znázornění terapeutického optima 

 

Vznikající nové lékové formy znamenají možnost zavádění farmaceutik 

např. pro léčbu mozkových nemocí. U těchto chorob je hlavním kritériem transport přes 

hematoencefalickou bariéru (HEM), omezení lze překonat upravením rozpustnosti 

mikročástic léčiva nebo pomocí implantátu.
 2
  

 Umožňuje zpožděný účinek a násobné podávání, tedy uvolnění několika dávek 

ve stanovených časech při jediné aplikaci léčiva, je možné díky spojení různých 

pulzačních systémů.  

Zajímavé jsou kombinované formy, obsahující matricové jádro a polymerní 

obal, obě tyto složky se podílejí na řízeném uvolňování. Označují se jako přípravky 

s dvoufázovým uvolňováním, v prvních hodinách nastává zpožděný nebo naopak rychlý 

nástup účinku, který zprostředkovala léčivá látka z vnějšího pláště a další liberace 

je prodlouženého trvání pomocí léčiva uvnitř tohoto systému.
3
 

4.3. Procesy uplatňující se při liberaci 

Rychlost uvolňování léčiva předurčují různé fyzikálně- chemické děje, které se 

mohou uplatnit v modifikovaných systémech. Mezi tyto procesy zahrnujeme difúzi 

vody; hydrataci a botnání polymerů; erozi polymerních řetězců; rozpouštění a difúzi 

léčivé látky. Jestliže probíhají následně a jeden z nich je zřetelně pomalejší, je tento děj 

limitující pro liberaci účinné látky.
2
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Základními mechanismy, které se podílejí na uvolnění účinné látky z lékových 

systémů, jsou difúze, rozpouštění, botnání a degradace. Difúze nastane, když sloučenina 

je transportována z důvodu chemického potenciálu nebo koncentračního gradientu přes 

terapeutický systém. Tento děj může probíhat v makroskopickém měřítku 

např. prostřednictvím pórů v matrici, nebo na molekulární úrovni, kdy látka prochází 

mezi řetězci polymeru. Difuzní transport se vyskytuje téměř u všech systémů jak 

botnajících, tak u těch, které tuto schopnost nemají.
4
 

 Před hydratací lékového systému, jsou makromolekuly polymeru vysoce 

zapletené. Botnáním se snižuje koncentrace, zvyšuje hybnost a mění se struktura 

polymerní sítě. Řetězce se mohou různě rozmotávat a znovu proplétat, jakmile 

koncentrace klesne pod určitou hranici, dominuje proces relaxace, následkem 

je destrukce polymerní struktury.
2
  

 Nabotnáním vzrůstá objem matrice, dochází k prodloužení difúzní trasy a tedy 

snižování rychlosti uvolňování léčiva. Dalším jevem je nárůst pohyblivosti polymerní 

sítě a naopak liberace se zrychluje. Podle převažujícího efektu se rychlost daného 

procesu modifikuje. Stupeň botnání ovlivňuje rozsah difúze, v suchých tabletách 

je zanedbatelná, ale u plně nabotnalé lékové formy se difuzivita může blížit hodnotám 

jako u vodných roztoků.
5
 

Liberace z biologicky rozložitelných systémů je charakteristické kontinuální 

degradací polymerního nosiče. U většiny biodegradabilních materiálů je rozklad 

způsoben hydrolýzou polymerních řetězců v  postupně menší a biokompatibilní 

sloučeniny.
4
 

Eroze může probíhat na povrchu nebo v celém objemu matrice. U heterogenního 

děje je degradace polymeru výrazně rychlejší než penetrace vody. Proto se rozpadají 

nejvzdálenější vrstvy a vnitřní struktura zůstává neměnná, zařízení se zmenšuje. 

V případě homogenního procesu jsou řetězce štěpeny v celém systému, rozměry lékové 

formy jsou stále stejné, ale hmotnost se snižuje. Polymery s reaktivními funkčními 

skupinami (polyanhydridy) se rozpadají rychleji a podléhají tak povrchové erozi, 

příklady objemové degradace jsou polymery PLGA, PLA.
2
 Poměr štěpení řetězce 

a smáčení systému je dalším určujícím faktorem pro typ eroze. Smáčení lze ovlivnit 

velikostí částic, je definována kritická hodnota LCRITICAL pro daný polymer. 

Pokud je rozměr větší než LCRITICAL nastává povrchová eroze, u menších zařízení 

než mezních se uplatňuje objemová eroze.
6
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Schematické znázornění procesů, které mohou probíhat v procesu řízeného 

uvolňování léku ze systému schopných botnání. (Obr. 3) Voda prostupuje do tablety po 

koncentračním gradientu, se vzrůstajícím množstvím jsou polymerní řetězce a molekuly 

léčiva pohyblivější. Rozhraní nacházející se mezi nabotnalou a nenabotnanou částí se 

nazývá botnající čelo. Jestliže je počáteční obsah léčivé látky vyšší než její rozpustnost, 

tak se vyskytuje ve formě rozpuštěné i nerozpuštěné. Další hranicí je difúzní čelo 

oddělující v nabotnalé části jedno prostředí obsahující pouze rozpuštěný lék od druhého 

s rozpuštěným a rozptýleným léčivem. Dále rozlišujeme erozivní čelo mezi tělní 

tekutinou a lékovým systémem, všechny tři rozhraní jsou proměnná a pohyblivá.
7

 
8
 

 

Obr. 3: Popis dějů v bobtnající matrici
2
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4.4. Matricové lékové systémy 

Vznik lékových forem s řízeným uvolňováním léčiv je úzce spjat s rozvojem 

poznatků farmakokinetiky v 2. polovině 20. století. Protože perorální způsob podávání 

léků je nejčastější i vývoj nových lékových forem se nejdříve zaměřil na tuto aplikaci. 

K nejjednoduššímu perorálnímu systému s řízeným uvolňováním patří 

neobalené matricové tablety, které jsou složený z nosné pomocné látky s homogenně 

rozptýleným léčivem a dalšími vhodnými aditivy. (Obr. 4) Tyto matrice jsou jednotkové 

lékové formy a fungují jako jeden celek.
9
 

 

Obr. 4: Matrice s léčivem
10

 

 

V závislosti na rozpustnosti a množství léčivé látky rozeznáváme dva druhy 

systémů tzv. monolitické roztoky a disperze, za předpokladu ideálních podmínek 

a jednoduché geometrie matric. U monolitických roztoků je léčivo molekulárně 

rozptýlené v navlhčené matrici. Tato soustava může být využita ke zvýšení uvolňovací 

rychlosti v situaci, kdy léková forma obsahuje špatně rozpustnou účinnou látku. 

Protože v matrici nejsou přítomny krystaly nebo amorfní agregáty, které by musely být 

rozrušeny, liberace léčiva není brzděná makromolekulární sítí. Je nutné zajistit stabilitu 

molekul léčiva, aby nevznikaly výhodnější krystalické struktury. Monolitické disperze, 

v nichž je léčivá látka částečně molekulárně rozptýlená a zbývající podíl nerozpuštěn.
2
  

 Podle charakteru excipientu se rozlišují polymerní nerozpustné, lipofilní, 

hydrofilní gelové nebo směsné (hydrofilně- lipofilní) matricové přípravky. V polymerní 

nerozpustné matrici (Obr. 5) jsou nejvíce používanými nosiči 

amonioalkylmethakrylátové kopolymery (Eudragit RS a RL) a ethylcelulosa (EC), dále 

se uplatňují polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE) a polystyren (PS). Technologie 

výroby těchto tablet je jednoduchá, jedná se o přímé lisování prášků nebo granulátů. 

Nerozpustný polymer zajišťuje vznik pórovité struktury, která umožňuje prodloužené 

uvolňování a účinek léčiva, poté je skelet vyloučen z těla. Terapeutická koncentrace je 

dosažena relativně rychle rozpuštěním léčivé látky z povrchu výlisku. Následně dochází 
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ke zpomalení liberace v důsledku dráhy, kterou musí roztok difundovat z vnitřního 

prostoru skeletu do okolního prostředí, tak se vyrovnává deficit zapříčiněný 

metabolismem léčiva. Rychlost uvolňování ovlivňuje rozpustnost léčivé látky, její 

koncentrace, dále záleží na pórovitosti tablety, kterou lze upravit přidáním hydrofilních 

či lipofilních sloučenin. 

Základem lipofilních matric jsou vosky a tuky, nejčastěji mastné alkoholy 

a jejich estery např. cetylalkohol, stearylalkohol, glycerolmonostearát, 

glyceroldibehenát, glyceroltribehenát, karnaubský nebo montanglykolový vosk. Výroba 

se uskutečňuje mechanismem sprejového chlazení, termoplastickou granulací nebo 

přímým lisováním hmoty. Principem liberace je povrchová eroze způsobená hydrolýzou 

tuků a vosků vlivem působení enzymů a změnou pH v GIT. Proces rozpouštění nosných 

pomocných látek závisí na jejich vlastnostech, koncentraci, přítomnosti jiných 

excipientů a podílí se tak na řízeném uvolňování.
 11

 
12

 

Nosičem pro hydrofilní gelové matrice (Obr. 6) jsou botnající polymery typu 

celulosových derivátů (např. HPMC, sodná sůl CMC, HPC, HEC, MC), 

modifikovaných škrobů, karbomerů, povidonu nebo přírodní látky (alginová kyselina, 

želatina, přírodní gumy).
3
 Tento typ tablet má široké zastoupení mezi matricovými 

systémy pro přijatelné ceny pomocných látek, jednoduchost a finanční nenáročnost 

technologie výroby. Při kontaktu s vodním prostředím nastává zvlhčení a z povrchu 

výlisků se uvolňuje léčivo a navozuje se terapeutická hladina v krevní plazmě. 

Zároveň probíhá hydratace polymeru a vytváří se gelová bariéra, která zprostředkovává 

prodloužené uvolňování. Působením rozpouštědla nastává rozvolnění polymerních 

řetězců a původní gelová vrstva mizí a vzniká nová. Velikost matrice není stálá, 

nejdříve se zvětšuje nabotnáním polymeru a následně se zmenšuje, až zcela zanikne, 

což je způsobené posouváním gelové části směrem ke středu. Disoluční profil léčiva je 

determinován řadou faktorů: strukturou, vlastnostmi, viskozitou, koncentrací polymeru 

určující rychlost hydratace polymeru a také vlastnostmi účinné látky a ostatních 

pomocných látek. U léčiv dobře rozpustných ve vodě probíhá liberace převážně 

na základě difúze, naopak u léčiv špatně rozpustných se zvyšuje význam eroze.
9
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Obr. 5: Polymerní nerozpustná matrice
3
 Obr. 6: Hydrofilní gelová matrice

3
 

 

 

4.5. Rezervoárové lékové systémy 

Obal může plnit řadu funkcí od korekční a estetické, kdy se maskuje nepříjemná 

chuť, vůně a vzhled, přes ochrannou. Také se může významně podílet na průběhu 

a místě uvolňování. Bylo prokázáno, že mohou fungovat jako stabilizátory. Zachovávají 

biologickou aktivitu molekul účinných látek, do té doby než nastane kontakt s médiem. 

 

Obr. 7: Rezervoárový systém
10

 

 

Na základě rozpustnosti, množství léku a penetrace vody rozlišujeme různé typy 

difúze zásobních systémů. Matrice s nestálým koncentračním spádem, v tomto případě 

následkem setkání s tělní tekutinou existuje léčivo pouze v rozpuštěné podobě uvnitř 

lékové formy. Molekuly léku difundují do prostředí a nejsou nahrazovány, koncentrace 

léčivé látky v systému se snižuje, uvolňování probíhá kinetikou 1. řádu. U druhého typu 

zásobního systému se léčivo nachází zároveň v rozpuštěné i nerozpuštěné. Molekuly, 

které přestoupily přes polymerní membránu, jsou doplněny částečným rozpouštěním 

nadbytečného léčiva. Nasycený roztok je přítomen tak dlouho, dokud systém obsahuje 

nerozpuštěné léčivo. Hnací silou pro difúzi je konstantní koncentrační gradient. 
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Liberace probíhá kinetikou 0. řádu, výsledná uvolňovací rychlost je neměnná po dobu, 

kterou je nadbytek léčiva.
2
  

4.5.1. Systém se změněnou propustností membrány 

Tato vrstva je tvořena nerozpustným polymerem s různou propustností. 

K nepropustným polymerům (EC, polyakryláty-Eudragit RS a RL) se přidává hydrofilní 

přísada, léčivá látka difunduje póry vzniklými rozpuštěním pomocných látek. 

Míru propustnosti lze měnit množstvím dodaného hydrofilního excipientu.
3
 

Jiní postup se používá pro konstrukce obsahující v jádře kyselinu. Penetrující 

voda rozpouští excipient tedy např. kyselinu jantarovou, tento roztok zvyšuje 

permeabilitu membrány. Obecně lze absorpci vody řídit u akrylátových polymerů 

obsahující kvartérní amoniovou skupinu přítomností opačných iontů. Amoniová funkce 

má hydrofilní povahu, proto usnadňuje interakci s vodou.
13

 

4.5.2. Systém založený na osmóze 

Základním předpokladem je systém potažený semipermeabilní membránou, 

ve které se nachází léčivo a osmoticky aktivní látka.  Polopropustným pláštěm 

prostupuje tekutina dovnitř, v důsledku toho se osmotické činidlo rozpouští a vzniká 

nasycený roztok. Pro tento účel lze použít i sloučeninu schopnou botnat, čímž vzniká 

osmotický tlak. Přípravek, jehož obal je z elastického materiálu s otvory, které jsou tak 

malé, že nedovolují téměř žádné uvolnění roztoku léčivé látky. Se zvětšujícím se tlakem 

uvnitř se stěna rozpíná a otvory se rozšiřují, takto je zajištěná liberace.
14

 

Pulzační efekt může být zajištěn prostřednictvím nejen chemického složení, 

ale také svou konstrukcí. Terapeutický systém je rozdělen příčkami na několik oddílů. 

Překážky jsou umístěny v určitých intervalech a oddělují prostor s léčivem 

od osmoticky aktivní látky. Po překonání hraničního tlaku překážka posunuje oddíl 

a nastává vydání léku.
15

 

Systém s polopropustným obalem OROS (Oral Release Osmotic Systém) 

funguje na principu osmotické pumpy. Tableta je tvořena obalem a jádrem, které má 

dvě části, první vrstva obsahuje léčivo s pomocnými látkami a druhá vrstva 

je osmoticky aktivní. Semipermeabilní pláštěm prostupuje tekutina dovnitř matrice, 

ale roztok léčiva není schopen výstupu ven. V přípravku vlivem rozpouštění léčiva 

vzniká nasycený roztok, dochází k nárůstu osmotického tlaku. Roztok léčivé látky 

vystupuje do prostředí s nižším osmotickým tlakem otvorem ve vrstvě. 
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Úplnému uvolnění z přípravku napomáhá osmoticky aktivní vrstva botnáním, vytlačuje 

roztok ústím v membráně do prostoru gastrointestinálního traktu (GIT). Výhodou této 

lékové formy je konstantní 24. hodinové uvolňování účinné látky a nezávislost liberace 

na aktuálních poměrech v GIT. Tablety, založené na principu OROS (Obr. 8), se 

nesmějí dělit, hrozilo by riziko předávkování.
16

 

 

Obr. 8: Schéma systému OROS
3
 

 

 

4.5.3. Systémy s erodující, rozpustnou nebo praskající membránou 

K dalším lékovým formám se řadí přípravky, jejíž liberace je řízená 

degradabilní, rozpustnou nebo ruptury schopnou vnější vrstvou. Podle chemického 

složení obalu rozeznáváme rezervoárové systémy z nerozpustného permeabilního 

a hydrofilního botnajícího polymeru nebo z lipidů.
14

 

Určitého opoždění v uvolnění léčivé látky nastane, jestliže je ochranná vrstva 

tvořena hydrofilním polymerem. Nejdříve se na povrchu vytváří gel s vysokou 

viskozitou, po časový interval než dojde k erozi nabonalého polymeru, není umožněna 

liberace léčiva. Pulzní působení zprostředkovává systém, který se skládá z více 

účinných vrstev, mezi nimiž jsou tzv. mezivrstvy z hydrofilního polymeru. 

Jedna z vrstev s léčivou látkou není opatřena obalem, důsledkem je rychlá liberace, 

ostatní vrstvy jsou z části chráněny nerozpustným polymerem a mezivrstvou. S několika 

hodinovým zpožděním po nabobtnání hydrofilního polymeru je uvolněna další 

terapeutická dávka.
9
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Na rozdíl od botnajícího a erozivního mechanismu, je zařízení s povrchem 

schopné ruptury závislé na tlaku nutného pro prasknutí povlaku. Potřebného tlaku lze 

dosáhnout užitím osmoticky aktivních činidel nebo šumivých pomocných látek 

uložených v jádře. Šumivá směs kyseliny citrónové případně kyseliny vinné a uhličitanu 

sodného při navlhčení spustí produkci oxidu uhličitého, který je zodpovědný za rupturu 

vnější vrstvy. Tento systém je znám jako plovoucí pulzační systém.
17

 

Lipidický plášť je narušen a probíhá emulgace působením vodného prostředí. 

Zásadní nevýhodou systému založeného na lipidické membráně je možnost velké 

variability v průběhu absorpce zejména vlivem potravy.
14

  

Zpožděný účinek lze zajistit použitím enterosolventního obalu, jehož rozpustnost 

závisí na pH. Jako materiál se používají metakrylové kopolymery (Eudragit L, S a FS) 

a některé celulosové deriváty (celacefát), které se rozpouštějí při pH vyšším jak 6.
3
 

4.5.4. Systém tvořený tobolkou 

Léková forma, jejímž základem je potažená kapsle, používá pro řízenou liberaci 

tzv. uzávěr. Systém je složen z rozpustného víčka a nerozpustného těla uzavřeného 

zátkou. Ta může mít různé složení, nejčastěji se užívá hydrofilní polymer (v systému 

PULSINCAP Obr. 9) nebo pektin s enzymem pektinasou. Po rozpuštění obalu a víčka, 

ucpávka začíná botnat a vysouvá se z tobolky nebo nastává eroze, například rozklad 

pomocí enzymu přítomného v samotném uzávěru, léčivo obsažené uvnitř je 

k dispozici.
18
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Obr. 9: Schéma funkce systému PULSINCAP
20
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Uvolnění léčiva ve specifickém místě je úkolem CODES systému  

(Colon- pecific Drug Delivery System) a to prostřednictvím vhodně použitých obalů. 

Matrice navíc obsahuje polysacharidy (např. laktulosa, mannitol, maltosa), které jsou 

degradovány v kolonu střevními bakteriemi. Jádro tablety je kryto třemi vrstvami 

(Obr. 10), vnitřní část je tvořena z materiálu rozpustného v kyselém prostředí 

(polyakrylát Eudragit E), vnější část je acidorezistentní (polyakrylát Eudragit L). 

Mezi vnitřní a vnější vrstvou se nachází hydrofilní polymer (HPMC), který brání 

interakcím mezi polymery s opačnou polaritou. Přípravek prochází GIT beze změny 

až v tenkém střevě vlivem vyššího pH dochází k postupnému odbourávání jednotlivých 

obalů. V prostředí tlustého střeva unikají polysacharidy z matrice ven a nastává rozklad 

bakteriální mikroflórou. Vzniká mimo jiné organická kyselina, která změní pH 

v blízkosti tablety, rozpouští se i vnitřní obal a je umožněna liberace léčiva.
9
 

 

Obr. 10: Schéma systému CODES
21

 

 

4.6. Alzamer depot technologie 

S příchodem terapeutických molekul produkovaných biotechnologickým 

průmyslem, výrazně vzrostla potřeba vhodného podávání proteinů a dalších biomolekul, 

proto byla navržena Alzamer depot technologie (ALZA Corporation).  

Ve srovnání se standardními injekcemi, obecně depotní systémy nabízejí výhody 

dlouhodobého uvolňování léčivé látky, méně maxim a minim koncentrace v průběhu 

podávání léku a umožňuje užití co nejnižší terapeutické dávky. 
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Alzamer depot technologie se skládá z biodegradabilního polymeru (PLGA), 

biokompatibilního rozpouštědla (benzylbenzoát) a formulovaných lékových částic. 

Tento typ depotního systému je snadno připravitelný a může být prezentován v předem 

vyplněné stříkačce s lékem, který se přemění po aplikaci v gel.
22

 

Mezi kritické faktory, které mohou ovlivnit uvolňovací profil účinné látky 

z depotních forem, patří formulace částic léku např. změna hydrofobních či hydrofilních 

vlastností nebo velikost částic; výběr rozpouštědla; použití vhodného polymeru a dále 

je nutné zvolit poměr polymer / rozpouštědlo.  

Dřívější druhy depotních systémů obsahují rozpouštědla dobře mísitelná s vodou. 

Vytváří se porózní struktura a účinná látka nacházející se v blízkosti pórů je rychle 

uvolňovaná, což vede k rychlejšímu počátečnímu uvolnění léku. Alzamer depot 

technologie používá rozpouštědla s nízkou mísitelností s vodou, zpomaluje se dynamika 

inverzní fáze a mění se morfologie systému. Absorpce vody do systému je mnohem 

pomalejší pro benzylbenzoát než u N-methylpyrrolidonu a triacetinu. Výsledkem je 

redukovaná pórovitost, takto se uskutečňuje řízení počáteční fáze uvolňování léku. 

(Obr. 11)
23

 
24

 

 

Obr. 11: Vliv rozpouštědla na koncentraci lidského růstového hormonu (hGH) 

 

Nejčastějším polymerem je PLGA, změnou molekulové hmotnosti polymeru 

nebo poměru L/G v polymeru se může upravit interakce mezi rozpouštědlem 

a polymerem, tak můžeme přizpůsobit průběh uvolňování. U všech rozpouštědel 

a pomocných látek, používaných touto technologií, je prověřována jejich bezpečnost 

a biokompatibilita pro parenterální podání.
24

 PLGA se degraduje v celém objemu 
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na oligomerické řetězce, dále až na monomery kyseliny mléčné a glykolové, což jsou 

přirozené metabolické sloučeniny. Vstupují do Krebsova cyklu, kde jsou dále členěny 

na oxid uhličitý a vodu, vzniklé metabolity jsou vylučovány fyziologickými procesy. 

Jestliže je rychlost vzniku kyselin vyšší než jejich neutralizace zásadou pronikající 

z okolní tekutiny, pH v mikroprostředí poklesá. Důsledkem může být inaktivace léčiva 

a zrychlení hydrolytického štěpení esterů, které je katalyzováno protony.(Obr. 12) 

Míra difúze bazické kapaliny je určena zejména pórovitostí a velikostí mikročástic.
2
 

 

Obr. 12: Schéma degradace částice založené na PLGA
2
  

 

 Zhutněné proteinové částice jsou vytvořeny stlačením proteinu se stearovou 

kyselinou a rozptýleny do kompaktních částic nadefinované velikosti.
25

 Stabilita účinné 

látky (proteiny, ale nedávno došlo k rozšíření na další terapeutické sloučeniny, včetně 

peptidů a malých molekul např. antipsychotické léčiva) je zajištěna izolací v pevné 

částici, která je dispergována v nevodném polymeru, aby se zabránilo předčasné 

expozici vodnému prostředí. Při kontaktu polymeru s vodou nebo fyziologickým 

prostředím dochází ke vzniku dvoufázového gelového „implantátu“.
26

 Na začátku 

rozpouštění léku převažuje difúze ze systému, zatímco biologické tekutiny difundují 

dovnitř a v pozdější fázi nastává degradace polymeru, která přispívá k uvolňování léku.  
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4.7. Biodegradabilní polymery 

V současné době neexistují univerzální pravidla v používání výrazu 

„bioerodující“ a „biodegradabilní“. Definice biodegradace je obecně popisována jako 

štěpení polymerické struktury v těle organismu. 

Je důležité rozlišovat biologický degradabilní a biologicky vstřebatelné 

polymery, často jsou tyto termíny zaměňovány příbuznými slovy. Biologicky 

degradabilní materiál se degraduje v organismu a vzniklé produkty zůstávají v těle 

dlouhodobě, zatímco biologicky vstřebatelné polymery jsou odbourány na netoxické 

metabolity, jež jsou poté vyloučeny. U biologicky vstřebatelných polymerních materiálů 

lze proces rozdělit do dvou částí: rozklad a vstřebání. V první fázi zanikají vazby 

v původním řetězci v důsledku hydrolýzy, tím se snižuje molekulová hmotnost 

a vznikají oligomery až monomery. Druhá etapa je charakterizována jejich včleněním 

do metabolických cyklů organismu. Principem hydrolýzy u neenzymaticky 

degradabilních polymerů je, že vazby jsou štěpeny při kontaktu s vodou nebo sérem. 

Na druhé straně u enzymaticky odbouratelných polymerů jsou zodpovědné 

za rozštěpení řetězce specifické enzymy.
 27

 

4.7.1. Typy eroze 

Rozlišujeme tři typy mechanismů eroze, které vedou k rozpuštění 

polymeru. (Obr. 13) Podle probíhajícího mechanismu eroze, dělíme polymery do tří 

kategorií.  

Prvním druhem jsou nerozpustné zesíťované polymery, které jsou rozloženy 

v místě propojení, produkty štěpení jsou rozpustné řetězce o větší molekulové 

hmotnosti. Do této skupiny řadíme degradabilních polymerů, jako je želatina, kolagen, 

polyakrylamidy, poly(vinylalkoholy) a poly(N-vinylpyrrolidony). Jsou vysoce 

hydrofilní a nejsou vhodné jako nosiče nízkomolekulárních dobře vodě-rozpustných 

léčiv, protože by se rychle šířily skrz polymerní síť bez ohledu na rychlost eroze 

matrice. Na druhou stranu se využívají pro liberaci mírně rozpustných účinných látek 

nebo rozpustných makromolekul proteinů, enzymů a antigenů, které jsou v matrici 

zakotveny fyzickým zapletením. 

Druhá třída polymerů je převedena na rozpustné a to hydrolýzou, ionizací 

či protonizací navázaných postranních skupin, bez rozštěpení hlavního řetězce. 

Proto nenastávají významné změny v molekulové hmotnosti polymeru. Polymery 

obsahující jako postranní skupiny karboxylové funkce byly vyvinuty pro 
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enterosolventní obaly tablet. Jsou nerozpustné při nízkých hodnotách pH, kde karboxyly 

jsou neionizované, při vyšším pH se ionizují a stávají se rozpustnými.
 
 

Třetí skupinou jsou polymery, které se zvlášť dobře hodí pro funkci nosičů pro 

systémové podávání aktivních látek. Jsou ve vodě nerozpustné a hydrolytickým 

štěpením vazeb hlavního řetězce vznikají malé rozpustné molekuly. Výsledná 

molekulová hmotnost by měla být dostatečně nízká pro snadnou eliminaci ledvinami. 

Materiál nemusí podléhat pouze jednomu typu eroze, ale muže se jednat 

o vzájemnou kombinaci.
 28

 

 

Obr. 13: Typy eroze
28

 

 

4.7.2. Biomedicínská aplikace biodegradabilních polymerů 

I když biomedicínské aplikace odbouratelných přírodních materiálů, jsou známy 

tisíce let, požadavky na syntetické biodegradabilní polymery se datují od roku1960. 



25 

 

Teprve až v posledních dvaceti letech 20. století došlo k vývoji řady nových polymerů 

a nastal posun od biologicky stalých k biologicky degradabilním polymerům.  

K lékařským aplikacím polymerů se řadí jednak mimotělní použití a trvale 

implantované přístroje, k těmto účelům se obecně vyžadují biologicky stabilní 

materiály. Rozložitelné polymery se využívají na přípravu dočasných implantátů pro 

různé klinické použití. V této kategorii se nachází vstřebatelný šicí materiál, lešení pro 

buňky nebo tkáňové transplantáty, časově omezené cévní protézy, zařízení pro fixaci 

kosti, plnící funkci „lešení či podpěry“. Dalším uplatněním biodegradabilního materiálu 

jsou dočasné bariéry a nosiče léčiv terapeutických systémů.
29

 

 Nejvyužívanějšími přístupy jak imobilizovat aktivní látku v lékových systémech, 

jsou pomocí ochranné membrány nebo použitím polymerních nosičů. V Konjugátu 

polymer-lék je účinná látka kovalentně vázaná na řetězec přes postranní skupinu. Tento 

systém umožňuje cílení a selektivitu vydání léčiva, protože rozštěpení vazby se děje jen 

za určitých podmínek.
30

  

Tyto materiály musí splňovat řadu požadavků, lze je shrnout takto: Základním 

principem je rozložitelnost za mírných podmínek, které jsou vlastní pro živé organismy. 

Poločas rozpadu by měl odpovídat době léčení nebo době regenerace, čímž se 

minimalizuje riziko nežádoucích vedlejších reakcí. Polymery a jejich metabolity musí 

být kompatibilní, nesmí vyvolávat imunitní či toxické reakce. Je nezbytné, aby materiál 

měl vhodné mechanické vlastnosti a dobrou zpracovatelnost pro zamýšlené využití.
31

  

4.7.3. Přírodní biodegradabilní polymery 

Polypeptidy, polysacharidy, polynukleotidy a bakteriální polyestery jsou 

obvykle odbourány v biologických systémech hydrolýzou a poté následuje oxidace. 

Většina přirozeně se vyskytujících polymerů se podrobuje enzymatické degradaci, 

kromě vysoce krystalické celulózy a tzv. tvrdých proteinů jako keratin, fibrin. 

Jejich předností je biologická aktivita a schopnost interakce specifických ligandů 

s receptorem. Protože existuje strukturní podobnost s komponenty v těle organismu, 

mohlo by se tedy zdát, že jsou vhodné pro aplikaci v biomedicíně. Bohužel přírodní 

polymery mají mnoho významných nevýhod. Jsou silně imunogenní, proto mají vysoký 

potenciál daný biomateriál odmítnout. Problematické je také jejich čištění, a proto zde 

existuje možnost přenosu nemocí. Obtížné je i hodnocení rychlosti a rozsahu degradace 

in vivo, kvůli rozdílům v dostupnosti, koncentraci a aktivitě enzymu, které se liší 

v závislosti na čase a lokalitě (druh tkáně), kde proces probíhá. Mechanická pevnost 
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přírodních polymerů je obecně nedostatečná. Z uvedených důvodů je použití jako 

biomedicínský materiál omezeno.
29

  
32

 

4.7.4. Syntetické biodegradabilní polymery 

Velká část synteticky připravených polymerů se rozkládá neenzymaticky. 

Jsou hydrolyzovány vodou či sérem v místech nestabilních chemických vazeb 

na nízkomolekulární oligomery a dále na monomery. Mezi polymery citlivé k hydrolýze 

patří estery, orthoestery, anhydridy, uhličitany, amidy, uretany.
33

 Tímto je zajištěn 

srovnatelný průběh degradace vazeb in vivo a in vitro. Nejen přírodní, ale také 

syntetické polymery obsahují vazby, které podléhají enzymatické degradaci. Řetězce 

polymeru musí být dostatečně flexibilní, aby zaujaly správné prostorové uspořádání, 

které je komplementární s aktivním místem enzymu. Příkladem pohyblivé struktury 

mohou být alifatické estery, zatímco aromatické estery jsou více stálé a interakce není 

možná.
29

  

Všeobecně platí, že syntetické polymery jsou méně imunogenní a více 

kompatibilní než mnoho přírodních, což znamená, že jsou z velké části biologicky 

inertní. Mechanická odolnost je zachována i ve velmi nepříznivém prostředí, mají méně 

proměnlivé a lépe předvídatelné vlastnosti. K výrobě biomedicínských prostředků 

bývají upřednostňovány hydrolyticky rozložitelné polymery před enzymaticky 

odbouratelnými. Z důvodu jejich minimální variability degradace v různých tkáních 

u jednotlivých pacientů. V případě potřeby, mohou být připraveny reprodukovatelně 

v téměř neomezeném množství za přesně definovaných podmínek. Jedinečnou výhodou 

těchto polymerů je schopnost přizpůsobit profil pro konkrétní aplikaci, jejich vlastnosti 

lze snadno měnit pomocí chemických a fyzikálních úprav. 

Většina degradabilních polymerů, zejména některé syntetického původu se 

degraduje velmi pomalu. Jejich rezidua zůstávají v organismu ještě dlouhou dobu po 

vyléčení a ukončení terapie, kdy již ztratily svou praktickou funkci.
29

  
34

 

Rychlost degradace je určena zejména chemickým strukturou hlavního řetězce 

a funkčními skupinami, prostorovým uspořádáním, skupenstvím, krystaliniku, 

hydrofilní-hydrofobní rovnováhou a morfologií polymerů. Pevný stav je také důležitým 

faktorem, jestliže polymery mají podobné chemické složení, tak rychlost rozkladu se 

standardně zvyšuje v pořadí krystalická˂skelná˂kaučuková fáze polymeru.  
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Jedním z typických rozdílů mezi přírodními a syntetickými polymery je, 

že syntetické jsou tvořeny z krátkých opakujících se jednotek. Tato pravidelnost zvyšuje 

krystalizaci, což znesnadňuje působení enzymů.
29

  

Současný trend syntézy biodegradabilních polymerů je zaměřen na tvorbu 

materiálů s přesně určenými vlastnostmi tzv. „ šitými na míru“ pro dané uplatnění. 

Vyvíjí se nové syntetické polymery s odlišným chemickým složením nebo je snaha 

napodobit přírodní strukturu a dále ji modifikovat. Dalším přístupem je přijímání 

kombinatorických a výpočetních postupů do navrhování vstřebatelných polymerů.
32
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1. Použité suroviny 

ACV (Pliva Lachema) 

0,5D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 0,5% dipentaerythritolu 

1D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 1% dipentaerythritolu 

2D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 2% dipentaerythritolu   

3D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 3% dipentaerythritolu  

5D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 5% dipentaerythritolu 

8D = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 8% dipentaerythritolu 

1P = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 1% pentaerythritolu 

3P = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 3% pentaerythritolu 

5P = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 5% pentaerythritolu 

1T = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 1% tripentaerythritolu 

3T = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 3% tripentaerythritolu 

5T = Oligoester kyseliny D,L- mléčné, glykolové a 5% tripentaerythritolu 

TEC (Aldrich) 

Kyselina citronová bezvodá (Lach- Ner, ČR) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (Lach- Ner, ČR) 

Čištěná voda (FaF UK HK) 

Azid sodný (Fluka) 

Aceton čistý (Penta, ČR) 

 

5.2. Použité přístroje 

Analytické digitální váhy AND, max. 210g, d= 0,01/0,1mg 

Biologický termostat BT 120 

Digitální váhy KERN 

Horkovzdušná sušárna MEMMERT 

Spektrofotometr HELIOS  GAMA/DELTA 

Stolní digitální pH metr HANNA  
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5.3. Charakteristiky nosičů 

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

dipentaerythritolem nebo tripentaerythritolem ve funkci větvící složky. Tyto polymery 

byly syntetizovány polykondenzační reakcí na katedře farmaceutické technologie 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Koncentrace větvící složky v reakční směsi 

byla 0,5 %; 1 %; 2 %; 3 %; 5 % nebo 8%. 

 

Tab. 1: Charakteristika použitých polyesterů 

Označení 

nosiče 

Poměr 

LA/GA/P(D)(T) 

[%] 

Mn 

[g/mol] 

Mw 

[g/mol] 

Tg 

[°C] 

 

Mw(SEC) / Mw 

 

g´ 

1P 49,5/49,5/1,0 4 200 8 400 26,6 - 0,59 

3P 48,5/48,5/3,0 8 700 12 700 22,2 - 0,33 

5P 47,5/47,5/5,0 2 200 2 700 12,7 - 0,61 

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 

3D 49,5/49,5/1,0 3 600 5 300 27,3 1,19 - 

5D 48,5/48,5/3,0 1 900 2 300 16,3 1,04 - 

8D 47,5/47,5/5,0 1 400 1 700 12,5 0,94 - 

1T 49,5/49,5/1,0 3 800 15 200 25,3 - 0,42 

3T 48,5/48,5/3,0 7 900 20 600 21,7 - 0,31 

5T 47,5/47,5/5,0 5 800 11 900 17,2 - 0,34 

 

Mn [g/mol] je číselně střední molární hmotnost 

Mw [g/mol] je hmotnostně střední molární hmotnost 

Tg [°C] je teplota skelného přechodu 

g´=﴾ηbr /ηlin﴿ je větvící poměr stanovený z vnitřní viskozity lineárního (lin) a větveného (br) 

polymeru při shodné molární hmotnosti (lineární PLGA má g´=1,0) 

poměr Mw(SEC)/Mw vyjadřuje stupeň větvení (nižší hodnota znamená vyšší stupeň větvení, 

lineární PLGA má hodnotu 1,5)  
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5.4. Pracovní postup 

5.4.1. Příprava liberačního média 

Jako liberační médium pro disoluci acikloviru (ACV) z matric byl zvolen fosfát 

citrátový pufr o pH 7. Podle chemických tabulek se 1000ml pufru připraví smísením 

x dílů roztoku A se 100- x díly roztoku B. Pro přípravu 1000ml pufru je třeba 

190ml 0,1M roztoku kyseliny citrónové monohydrátu (roztok A) a 810ml 0,2M roztoku 

hydrogenfosfátu sodného dihydrátu (roztok B). Pro dosažení antimikrobní stability bylo 

do roztoku přidáno 0,02% azidu sodného, což odpovídá množství 0,2g na 1000ml pufru. 

Po důkladném rozpuštění všech složek, byla hodnota pH přeměřena digitálním 

pH metrem. Případné odchylky byly eliminovány malým množstvím buď kyseliny 

citrónové, nebo hydrogenfosfátu sodného.  

 

5.4.2. Kalibrační křivka 

Pro sestrojení kalibrační přímky byl připraven zásobní roztok ACV, ze kterého 

naředěním vznikly roztoky o klesající koncentraci (tab. 2). Absorbance těchto roztoků 

byla měřena při vlnové délce 256nm proti fosfát citrátovému pufru pH 7. Z naměřených 

absorbancí byla sestavena kalibrační přímka, zjištěna její rovnice a hodnota korelačního 

koeficientu. 

 

Tab. 2: Absorbance roztoků ACV při různých koncentracích 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koncentrace acikloviru mg/l 
A 

25 1,546 

20 1,236 

15 0,927 

10 0,621 

5 0,312 

1 0,067 
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Obr. 14: Kalibrační přímka ACV při 256nm 

 

 

Rovnice kalibrační přímky:   y = a · x + b 

y ......................... absorbance 

x ......................... koncentrace acikloviru mg/l 

a ......................... směrnice kalibrační přímky 

b ......................... absolutní člen 

R ........................ korelační koeficient 

 

5.4.3. Příprava matric 

Byly připraveny duplicitně matrice každá o hmotnosti 150mg tvořené nosičem 

a léčivem plastifikované triethylcitrátem (TEC). 

Z důvodů ztrát byla vytvořena směs o hmotnosti 1,5g složená 

z 66% oligoesterového nosiče, 30% TEC a 4% ACV. Do malé kádinky bylo naváženo 

potřebné množství oligoesteru a roztaveno v horkovzdušné sušárně při teplotě 80˚C. 

Po jeho změknutí bylo přidáno vypočítané množství TEC a důkladně promícháno. Poté 

byla dodána příslušná navážka ACV a směs se opět homogenizovala. Byly vytvořeny 

duplicitně vzorky z každé matrice testovaných oligoesterových nosičů odvážením 

150mg do scintilačních lahviček. 

 

y = 0,0616x + 0,0045
R² = 1

0

0,4

0,8

1,2

1,6

0 5 10 15 20 25 30

A

c [mg/l]
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5.4.4. Disoluční test 

Matrice ve scintilačních lahvičkách byly zality 15,0g fosfát citrátového 

pufru pH 7 a vloženy do termostatu o teplotě 37˚C. Ve stanovených časových 

intervalech byla odebírána tekutina a měřena její absorbance při vlnové délce 256nm 

proti fosfát citrátovému pufru. Hodnoty absorbance byly často mimo měřitelné rozmezí, 

a tak bylo potřeba vzorky dále ředit fosfát citrátovým pufrem. Disoluční test byl 

ukončen, když se liberace léčiva zastavila, to znamená, že množství uvolněného ACV 

v daném intervalu bylo nepatrné.  

 

5.4.5. Stanovení uvolněného acikloviru 

Z rovnice kalibrační přímky byl odvozen vzorec pro výpočet koncentrace 

uvolněného léčiva v mg/l (x1). Tato hodnota x1 byla převedena na koncentraci ACV 

v 15,0g disoluční kapaliny (x2) s přihlédnutím na ředění. Dále byl vypočítán podíl 

uvolněného ACV za stanovený časový úsek v procentech (x%) z celkového množství 

ACV v matrici a z těchto dat byla spočítána kumulativní procenta uvolněného ACV. 

Průběh liberace byl znázorněn graficky jako závislost kumulativních procent 

uvolněného léčiva na čase.  

Rovnice kalibrační přímky:  

                 

    
        

      
 

  =              

   
      

       
    

 

x1 ....................... množství uvolněného ACV mg/l 

x2 ....................... množství uvolněného ACV mg/15g 

x% ....................... procentuální podíl uvolněného ACV 

y ......................... hodnota naměřené absorbance 

mn ...................... navážka matrice mg 

D ........................ ředění roztoků 
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6. VÝSLEDKY 

6.1. Tabulky 

Tab. 3: Liberace ACV z nosiče 0,5D plastifikovaného 30% TEC 

  

čas 
A ředění 

ACV 
 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,165 13 3,702 61,70 

59,26 59,26 
1,074 13 3,414 56,83 

6 hod 
1,043 6 1,530 25,51 

26,35 85,62 
1,114 6 1,634 27,20 

24 hod 
1,044 2 0,511 8,51 

7,24 92,86 
0,733 2 0,359 5,98 

3 dnů 
0,103 1 0,026 0,44 

0,38 93,25 
0,077 1 0,020 0,33 

8 dnů 
0,007 1 0,003 0,05 

0,05 93,29 
0,008 1 0,003 0,05 

 

Tab. 4: Liberace ACV z nosiče 1D plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,178 14 4,031 66,92 

61,75 61,75 
0,996 14 3,411 56,58 

6 hod 
1,198 6 1,757 29,16 

26,93 88,68 
0,869 7 1,489 24,70 

24 hod 
0,682 2 0,334 5,55 

7,66 96,35 
1,206 2 0,590 9,78 

3 dnů 
0,047 1 0,013 0,21 

0,21 96,56 
0,048 1 0,013 0,21 

8 dnů 
0,010 1 0,004 0,06 

0,08 96,64 
0,021 1 0,006 0,10 
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Tab. 5: Liberace ACV z nosiče 2D plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,032 14 3,534 58,54 

55,97 55,97 
0,936 14 3,206 53,40 

6 hod 
0,650 11 1,753 29,04 

25,55 81,52 
0,490 11 1,325 22,06 

24 hod 
0,902 3 0,662 10,97 

14,27 95,79 
1,078 4 1,054 17,56 

3 dnů 
0,068 1 0,018 0,29 

0,30 96,09 
0,072 1 0,019 0,31 

8 dnů 
0,019 1 0,006 0,09 

0,08 96,17 
0,012 1 0,004 0,07 

 

Tab. 6: Liberace ACV z nosiče 3D plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,869 14 2,978 49,50 

49,36 49,36 
0,867 14 2,971 49,22 

6 hod 
0,544 9 1,202 19,98 

19,48 68,84 
0,518 9 1,145 18,97 

24 hod 
1,034 6 1,517 25,22 

23,10 91,93 
0,862 6 1,266 20,97 

3 dnů 
0,406 1 0,100 1,66 

1,56 93,50 
0,358 1 0,088 1,46 

8 dnů 
0,083 1 0,021 0,35 

0,38 93,88 
0,098 1 0,025 0,41 
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Tab. 7: Liberace ACV z nosiče 5D plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,166 15 4,275 70,97 

64,29 64,29 
0,945 15 3,468 57,61 

6 hod 
0,864 9 1,903 31,60 

32,28 96,57 
0,901 9 1,984 32,96 

24 hod 
0,529 1 0,130 2,16 

2,66 99,23 
0,777 1 0,190 3,16 

3 dnů 
0,064 1 0,017 0,28 

0,28 99,51 
0,064 1 0,017 0,28 

8 dnů 
0,031 1 0,009 0,14 

0,14 99,65 
0,030 1 0,008 0,14 

 

Tab. 8: Liberace ACV z nosiče 8D plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,922 15 3,384 56,14 

52,95 52,95 
0,815 15 2,993 49,76 

6 hod 
0,877 11 2,361 39,17 

40,83 93,78 
0,950 11 2,557 42,50 

24 hod 
0,870 1 0,213 3,53 

3,42 97,21 
0,815 1 0,200 3,32 

3 dnů 
0,226 1 0,056 0,93 

0,59 97,79 
0,055 1 0,014 0,24 

8 dnů 
0,208 1 0,052 0,86 

0,51 98,30 
0,036 1 0,010 0,16 
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Tab. 9: Liberace ACV z nosiče 1P plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,615 6 0,905 15,08 

14,52 14,52 
0,569 6 0,838 13,96 

6 hod 
1,013 1 0,248 4,13 

3,82 18,34 
0,863 1 0,211 3,52 

24 hod 
1,176 2 0,575 9,58 

9,36 27,69 
1,122 2 0,549 9,14 

3 dnů 
0,917 6 1,346 22,42 

23,93 51,63 
1,041 6 1,528 25,44 

7 dnů 
1,090 9 2,399 39,95 

43,79 95,42 
1,063 11 2,859 47,62 

14 dnů 
1,103 5 1,348 22,46 

17,41 112,82 
0,605 5 0,742 12,36 

21 dnů 
0,404 1 0,099 1,66 

2,18 115,01 
0,663 1 0,163 2,71 

 

Tab. 10: Liberace ACV z nosiče 3P plastifikovaného 30% TEC  

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,948 1 0,232 3,85 

5,10 5,10 
0,782 2 0,383 6,35 

6 hod 
0,745 2 0,365 6,06 

6,94 12,05 
0,965 2 0,472 7,83 

24 hod 
0,666 4 0,653 10,83 

12,68 24,72 
0,894 4 0,875 14,52 

3 dnů 
0,765 6 1,124 18,65 

17,21 41,93 
0,646 6 0,950 15,77 

7 dnů 
0,588 11 1,587 26,33 

23,66 65,59 
0,645 8 1,265 20,99 

14 dnů 
1,114 6 1,634 27,11 

27,68 93,27 
1,161 6 1,703 28,25 

21 dnů 
0,915 2 0,448 7,43 

7,16 100,43 
0,849 2 0,416 6,90 
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Tab. 11: Liberace ACV z nosiče 5P plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,015 6 1,490 24,74 

24,29 24,29 
0,977 6 1,434 23,84 

6 hod 
1,097 6 1,609 26,73 

26,96 51,25 
1,115 6 1,636 27,19 

24 hod 
0,942 8 1,844 30,63 

31,98 83,23 
1,025 8 2,006 33,34 

3 dnů 
0,542 6 0,798 13,26 

11,79 95,02 
0,420 6 0,620 10,31 

7 dnů 
0,174 1 0,043 0,72 

0,56 95,58 
0,096 1 0,024 0,41 

14 dnů 
0,072 1 0,019 0,31 

0,29 95,87 
0,061 1 0,016 0,27 

21 dnů 
0,037 1 0,010 0,17 

0,16 96,03 
0,032 1 0,009 0,15 

 

Tab. 12: Liberace ACV z nosiče 1T plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
1,125 6 1,650 27,49 

26,03 26,03 
1,009 6 1,481 24,58 

6 hod 
0,548 2 0,269 4,48 

5,67 31,70 
0,843 2 0,413 6,85 

24 hod 
0,550 6 0,810 13,49 

13,63 45,33 
0,563 6 0,829 13,76 

3 dnů 
0,887 6 1,303 21,69 

22,90 68,22 
0,989 6 1,452 24,10 

7 dnů 
1,125 8 2,200 36,65 

33,77 102,00 
0,951 8 1,861 30,90 

14 dnů 
0,955 2 0,467 7,78 

10,52 112,51 
1,088 3 0,798 13,25 

21 dnů 
0,199 1 0,050 0,83 

0,84 113,35 
0,207 1 0,052 0,85 
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Tab. 13: Liberace ACV z nosiče 3T plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,892 1 0,218 3,63 

4,62 4,62 
0,689 2 0,338 5,61 

6 hod 
1,156 1 0,283 4,70 

4,48 9,11 
1,051 1 0,257 4,27 

24 hod 
0,401 6 0,592 9,85 

11,40 20,51 
0,529 6 0,779 12,95 

3 dnů 
0,539 6 0,794 13,21 

13,07 33,57 
0,528 6 0,778 12,92 

7 dnů 
0,848 6 1,246 20,72 

20,97 54,54 
0,870 6 1,278 21,22 

14 dnů 
1,147 10 2,804 46,64 

47,36 101,90 
1,184 10 2,894 48,07 

21 dnů 
0,638 2 0,313 5,20 

5,64 107,54 
0,747 2 0,366 6,08 

 

Tab. 14: Liberace ACV z nosiče 5T plastifikovaného 30% TEC 

čas A ředění 
ACV 

 ACV 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,874 1 0,214 3,56 

3,17 3,17 
0,684 1 0,168 2,78 

6 hod 
0,646 2 0,317 5,27 

5,26 8,43 
0,644 2 0,316 5,25 

24 hod 
0,547 4 0,537 8,93 

8,29 16,71 
0,468 4 0,460 7,64 

3 dnů 
0,718 6 1,056 17,55 

18,28 34,99 
0,779 6 1,145 19,02 

7 dnů 
1,153 7 1,973 32,80 

35,82 70,82 
1,196 8 2,339 38,85 

14 dnů 
1,128 7 1,930 32,09 

28,34 99,16 
0,864 7 1,480 24,59 

21 dnů 
0,690 2 0,338 5,62 

4,66 103,82 
0,910 1 0,223 3,70 
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6.2. Grafy 

Obr. 15:  Průběh liberace ACV z nosiče 0,5D plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 16: Průběh liberace ACV z nosiče 1D plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 17: Průběh liberace ACV z nosiče 2D plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 18: Průběh liberace ACV z nosiče 3D plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 19: Průběh liberace ACV z nosiče 5D plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 20: Průběh liberace ACV z nosiče 8D plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 21: Průběh liberace ACV z nosiče 1P plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 22: Linearizace křivky liberace ACV z nosiče 1P plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 23: Průběh liberace ACV z nosiče 3P plastifikovaného 30% TEC

 

 

Obr. 24: Linearizace křivky liberace ACV z nosiče 3P plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 25: Průběh liberace ACV z nosiče 5P plastifikovaného 30% TEC

 

 

Obr. 26: Průběh liberace ACV z nosiče 1T plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 27: Linearizace křivky liberace ACV z nosiče 1T plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 28: Průběh liberace ACV z nosiče 3T plastifikovaného 30% TEC 
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Obr. 29: Linearizace křivky liberace ACV z nosiče 3T plastifikovaného 30% TEC 

 

 

Obr. 30: Průběh liberace ACV z nosiče 5T plastifikovaného 30% TEC 

 

  

y = 6,9065x + 2,8826
R² = 0,9931

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

%
 a

ci
kl

o
vi

ru

Čas [dny]

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

%
 a

ci
kl

o
vi

ru

Čas [dny]



47 

 

Obr. 31: Linearizace křivky liberace ACV z nosiče 5T plastifikovaného 30% TEC 
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7. DISKUZE 

 

Polykondenzační reakcí α-hydroxykyselin s polyhydrickými alkoholy byly 

získány oligoestery a nízkomolekulární polyestery s větvenými molekulami, které mají 

oproti sloučeninám s lineární konstitucí nižší viskozitu v tavenině. Kromě lepší 

zpracovatelnosti jsou výhodné také z hlediska kontinuálního průběhu degradace, který 

souvisí mimo jiné s výhodnější kinetikou liberace inkorporovaných léčivých látek. 

Při polykondenzační reakci je růst molekuly doprovázen současným náhodným 

štěpením esterových vazeb. Z tohoto důvodu je obtížné definovat z hlediska 

polydisperzity, střední velikosti molekuly a stupně větvení jednotlivých molekul.  

Alifatické α-hydroxykyseliny degradují mechanizmem hydrolýzy nestabilních 

esterových vazeb v polymerním řetězci. Ve vodném prostředí v podmínkách in vitro 

nebo in vivo dochází k penetraci vody do polymerního tělesa, která přednostně atakuje 

chemické vazby v amorfní fázi polymeru. Nastává náhodné štěpení řetězců 

za podstatného snížení molární hmotnosti. V další fázi, nazývané eroze, je snížení 

molární hmotnosti doprovázeno výrazným snížením hmotnosti tělesa, jsou tvořeny 

rozpustné oligomerní a monomerní produkty, které difundují k povrchu tělesa. 

U oligomerních nosičů probíhá eroze již od začátku působení média. Na konci 

degradačního procesu jsou fragmenty o molekulární hmotnosti pod 800 zcela 

rozpuštěny. Kyselina L-mléčná vstupuje do citrátového cyklu, kde je metabolizována 

a z těla eliminována ve formě oxidu uhličitého a vody. Kyselina glykolová je z větší 

části z těla exkretována, v menším podílu vstupuje do citrátového cyklu. Celková doba 

degradačního procesu závisí na molární hmotnosti, stupni krystalinity, tvaru a velikosti 

tělesa z PES a fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí.
 

Může trvat řádově 

od několika dnů až po několik let.  

Klíčovou úlohu při liberaci léčivých látek z alifatických α-hydroxykyselin má 

průběh botnání a eroze nosiče. Pokud nosič botná ve velkém rozsahu, probíhá liberace 

difúzí molekul nebo iontů léčiva, případně desorpcí. Při nižším stupni botnání se 

projevují obstrukční efekty. Pokud nosič nebotná, průběh liberace se realizuje erozí 

povrchu a rozpouštěním polymerního tělesa. Větvené oligoestery alifatických 

hydroxykyselin na rozdíl od lineárních mají relativně nízký stupně botnání, což je při 

dostatečné rychlosti degradace výhodné. 
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7.1. Liberace acikloviru z oligoesterů 3D, 5D a 8D 

V roce 2004 byly na katedře farmaceutické fakulty UK syntetizovány větvené 

polyestery z ternární směsi složené z ekvimolárního podílu kyseliny glykolové 

a kyseliny DL-mléčné a dipentaerythritolu v koncentarci 3 %, 5 % nebo 8 %.  Analýzou 

nosičů gelovou permeační chromatografií s on-line rozptylovým fotometrem 

a viskozimetrem
35

 bylo zjištěno, že stupeň větvení nosičů, vyjádřený jako poměr 

hmotnostního průměru stanoveného pomocí konvenční SEC, Mw(SEC) ke skutečné 

hodnotě Mw stanovené pomocí SEC-MALS, s rostoucí koncentrací dipentaerythritolu 

vzrůstá. Molární hmotnost nosičů však s rostoucí koncentrací dipentaerythritolu naopak 

klesá. To je dáno vzrůstajícím přebytkem hydroxylů. 

Na Obr. 32 je znázorněn průběh liberace ACV z nosičů 3D; 5D; 8D 

plastifikovaných 30% TEC. Z nosiče 3D s nejvyšší molární hmotností 

(Mw=5300 g/mol) a nejnižším stupněm větvení se ACV uvolňoval pomaleji 

než z nosičů 5D a 8D, které mají nižší molární hmotnost a vyšší stupeň větvení. 

Množství uvolněného ACV za 3 hodiny bylo ještě srovnatelné, ale poté se liberace 

z nosiče 3D zpomalila. Zatímco z nosičů 5D a 8D se ACV uvolnil za 6 hodin, z nosiče 

3D za 24 hodin.  

 

Obr. 32: Liberace ACV z nosičů  3D; 5D; 8D plastifikovaných 30% TEC 
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7.2. Liberace acikloviru z nosičů 0,5D; 1D a 2D 

S cílem získat nosiče s vyšší molární hmotnosti se při další syntéze snížila 

koncentrace dipentaerythritolu v reakční směsi (pouze 0,5%, 1,0% nebo 2,0%). 

Při analýze těchto nosičů
36

 byl stupeň větvení vyjádřen jako větvící poměr 

g´= ﴾ηbr / ηlin﴿, stanovený z vnitřní viskozity lineárního (lin) a větveného (br) polymeru 

při shodné molární hmotnosti.  Byly získány oligoestery s vyšší molární hmotností 

než je Mw nosičů 5D a 8D, ale srovnatelné s Mw nosiče 3D. Výrazným snížením 

koncentrace dipentaerythritolu v reakční směsi bylo dosažen původní předpoklad, 

že s rostoucí koncentrací větvící složky poroste molární hmotnost a stupeň větevní 

(Tab. 1).    

Na Obr. 33 je průběh liberace acikloviru z oligoesterových nosičů 0,5D; 1D 

a 2D. Z průběhu disolučních křivek je patrná opět rychlá liberace inkorporovaného 

léčiva. Po třech hodinách se uvolnilo téměř 60 % acikloviru, zbylé množství se uvolnilo 

do 24 hod. ACV se uvolňoval rychleji, než z nosiče 3D, patrně z toho důvodu, že i přes 

srovnatelnou molární hmotnost mají nosiče s nižší koncentrací dipentaerythritolu vyšší 

stupeň větvení. Z toho lze usoudit, že liberace je ovlivněna jak molární hmotností 

oligoesterů, tak stupněm jejich větvení. 

 

Obr. 33: Liberace ACV nosičů 0,5; 1D; 2D plastifikovaných 30% TEC 
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7.3. Liberace acikloviru z polyesterů větvených pentaerythritolem 

a tripentaerythritolem  

Ve funkci větvící složky byly při polykondenzační reakci použity pentaerythritol 

a tripentaerythritol v koncentracích 1 %, 2 % nebo 3 %. Většina získaných nosičů 

měla molární hmotnost vyšší než 10 000 g/mol, lze je tedy označit jako polyestery. 

Nejvyšší molární hmotnost byla zjištěna u polyesteru syntetizovaného z reakční směsi 

se 3 % tripentaerythritolu (Mw = 20 600 g/mol), rovněž stupeň větvení byl relativně 

vysoký (Tab. 1).
36

  

Liberace ACV z nosičů větvených pentaerythritolem je na Obr. 34. Nosič 5P má 

nízkou molární hmotnost, pouze 2700 g/mol, liberace ACV probíhala kinetikou 

1. řádu s vysokým burs efektem. Polovina inkoporovaného léčiva se uvolnila již 

za 6 hod, za 24 hod se uvolnilo více než 80 %.  

 

Obr. 34: Liberace ACV nosičů 1P, 3P,a 5P plastifikovaných 30% TEC 

 

 

Z nosičů 1P a 3P se vlivem vyšší molární hmotnosti průběh liberace výrazně 

změnil. Z nosiče 1P se po tříhodinovém burstu ve výši 15 % uvolňoval ACV lineárně 

až do 7. dne, kdy se uvolnilo téměř veškeré množství inkorporovaného léčiva. 

Z polyesteru 3P se ACV uvolňoval pomaleji, za 3 hod pouze 5 %, lineární fáze liberace 

byla zjištěna v časovém intervalu 24 hod až 14 dnů (Obr. 35). 
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Obr. 35: Lineární fáze liberace ACV z  nosičů 1P a 3P plastifikovaných 30% TEC 

 

 

Polyestery větvené tripentaerythritolem, zejména nosič 3T, mají výrazně vyšší 

molární hmotnost. Liberace ACV probíhala pomaleji, po různě vysokém, 3 hodinovém 

burst efektu (26 %, 5 % a 3 %) přibližně kinetikou 0. řádu (Obr. 36 a 37). 

Přímá závislost mezi molární hmotností a rychlostí liberace se nezjistila, patrně 

se projevil vliv stupně větvení. Rychlost liberace ACV v průběhu lineární fáze je zřejmá 

ze sklonu přímek či hodnoty směrnic na Obr. 37.   

 

Obr. 36: Liberace ACV nosičů 1T, 3T a 5T plastifikovaných 30% TEC 
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Obr. 37: Lineární fáze liberace ACV z  nosičů 1T, 3T a 5T plastifikovaných 30% TEC 
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8. ZÁVĚRY 

 

 Aciklovir inkorporovaný do nosičů větvených dipentaerythritolem 

a plastifikovaných 30% se uvolnil během 24 hodin. Jedná se o oligoestery 

s nízkou molární hmotností. Lineární závislost mezi Mw a rychlostí liberace 

zjištěna nebyla, neboť rozdíly v hodnotách Mw jsou malé.  

 Nosiče větvené pentaerythritolem a tripentaerythritolem (kromě 5P) mají vyšší 

molární hmotnost, liberace acikloviru probíhala pomaleji. Po počáteční liberaci 

5 % až 25 % léčiva během 3 hodin probíhala liberace kinetikou 0. řádu po dobu 

7 dnů u nosiče 1P nebo po dobu 14 dnů u ostatních nosičů. 

 Pro krátkodobou liberaci acikloviru (24 hod) se jako vhodný nosič ukázal 

oligoester 3D, pro liberaci po dobu 7 dní nosič 3P nebo 1T, pro dlouhodobé 

uvolňování polyester 3T. 
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