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1 ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce bylo studium adhezivních vlastností dvou oligoesterů 

kyseliny mléčné a glykolové větvených mannitolem. V teoretické části jsou shrnuty 

poznatky o bioadhezi a jejích mechanismech, vlastnosti bioadhezivních materiálů 

a metody používané k testování bioadheze. V experimentální části byl zvolen 

N-methylpyrrolidon jako rozpouštědlo oligoesterů pro získání roztoků s vhodnou 

viskozitou pro aplikaci rozprašováním. Viskozita byla zjištěna pomocí kapilárního 

viskozimetru. Byl proveden adhezivní test tzv. „smývací“ technikou. Adhezivita byla 

studována jako doba setrvání 20 % roztoku oligoesteru v N-methylpyrrolidonu 

na modelovém substrátu, tvořeném hydratovaným mucinem z prasečích žaludků. 

Sudan III byl vybrán jako vhodné barvivo, jehož uvolňování během disolučního testu 

bylo indikátorem množství oligoesteru adherovaného na substrátu. Kvantitativní 

stanovení bylo provedeno spektrofotometricky. Doba adheze oligoesteru 8M 

na mucinový podklad byla 75 minut, zatímco oligoester 3M adheroval na mucin déle 

a rovnoměrně po dobu 120 minut. 

 

Klíčová slova: větvené oligoestery, adheze, adhezivní testy, viskozita. 
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2 ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis was the study of the adhesive properties of two 

oligoesters of lactic acid and glycolic acid branched with mannitol. Knowledge 

of bioadhesion, mechanism of bioadhesion, properties of bioadhesion material and 

method of bioadhesion testing are summarized in theoretical part. In the experimental 

part N-methylpyrrolidon was chosen as solvent of the oligoesters to obtain solutions 

with a suitable viscosity for spray application. The viscosity was determined with 

a capillary viscometer. Test of adhesivity was performed by so-called “wash off” 

technique. Adhesiveness was studied as residence time of 20% solution of oligoester 

in N-methylpyrrolidon on a model substrate consisting of hydrated mucin from porcine 

stomachs. Sudan III was chosen as suitable dye, its release during the dissolution test 

was an indicator of the amount of oligoester adhered on the substrate. The quantitative 

determination was realized by spectrophotometry. The time of adhesion of oligoester 

8M on mucin substrate was 75 minutes, while the oligoester 3M adhered on the mucin 

longer and equally over 120 minutes. 

 

Key words: branched oligoesters, adhesion, adhesive tests, viscosity. 
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3 ZADÁNÍ PRÁCE 

V rámci teoretické části diplomové práce je zadáno shrnout dosavadní poznatky 

o principech a mechanizmech bioadheze, vysvětlit základní teorie bioadheze a faktory 

bioadhezi ovlivňující. Věnovat se bioadhezivním materiálům, které se využívají 

ve farmacii. Popsat metody testování bioadheze, substráty používané při adhezivních 

testech. V experimentální části práce budou studovány adhezivní vlastnosti oligoesterů 

kyseliny mléčné a glykolové, větvených mannitolem. Zadání experimentální části práce 

lze formulovat do následujících úkolů: 

 

1. Pro obarvení oligoesterů zvolit vhodné barvivo, které by sloužilo jako indikátor 

množství oligoesteru adherovaného, resp. uvolněného z modelového substrátu 

v průběhu adhezivního testu. 

2. Pro přípravu roztoků oligoesterů zvolit vhodné rozpouštědlo a koncentraci 

oligoesteru tak, aby bylo možno aplikovat roztoky rozprašováním. 

3. Kapilárním viskozimetrem o vhodné velikosti kapiláry měřit kinematickou 

viskozitu roztoků oligoesterů, stanovit hustotu roztoků a vypočítat dynamickou 

viskozitu. 

4. Provést adhezivní testy tzv. „smývací“ technikou za využití třepačky s vodní 

lázní a hydratovaného mucinu z prasečích žaludků jako substrátu pro bioadhezi. 

5. Množství oligoesteru adherovaného, resp. uvolněného z modelového substrátu 

v průběhu adhezivního testu stanovit měřením absorbance v absorpčních 

maximech zvolených barviv. 
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4 ÚVOD 

Bioadheze je přilnutí materiálu k biologickému povrchu na určitý časový 

interval. Ve farmacii je tento jev často využíván. Formulují se bioadhezivní lékové 

formy, které výrazně déle setrvávají na sliznici, udržují vysokou koncentraci léčiva 

v místě aplikace s cílem zajistit jeho dobrou biologickou dostupnost. 

Mezi látky, které vykazují adhezivní vlastnosti, patří zejména polymery. Ideální 

bioadhezivní polymer by měl rychle přilnout k povrchu, měl by být netoxický, 

nedráždivý, mít pH vhodné pro organismus, být snadno zpracovatelný do lékových 

forem, vykazovat bioadhezivní vlastnosti v suchém i kapalném stavu, měl by mít 

schopnost inhibovat lokální enzymy, mít vlastnosti, které usnadní průnik léčivé látky 

sliznicí, dále by měl být dostatečně stabilní a biologicky odbouratelný. Výhodou 

biologické odbouratelnosti bioadhezivních polymerů je to, že se nemusí z těla 

odstraňovat, jelikož bývají v těle hydrolyticky nebo enzymaticky odbourávány 

na degradační produkty, které se z těla snadno vylučují běžnými metabolickými 

cestami. V diplomové práci byly použity oligoestery kyseliny D,L-mléčné a kyseliny 

glykolové. V lidském těle degradují mechanismem hydrolýzy nestabilních esterových 

vazeb v polymerním řetězci. Kromě jejich využití jako nosičů léčiv v lékových formách 

s řízeným uvolňováním se používají v medicíně již řadu let jako vstřebatelný šicí 

materiál. 

Neustále dochází k vývoji nových bioadhezivních lékových forem. V poslední 

době jsou často zkoumány orální bioadhezivní lékové formy, pomocí nichž by bylo 

možné přivádět do těla makromolekulární léčivé látky, které mají strukturu peptidů 

nebo proteinů, které jsou po perorálním podání v gastrointestinálním traktu enzymaticky 

štěpeny a do organismu se nevstřebávají. Využití bioadheziv je tedy jednou z cest jak 

zajistit účinek léčiv, která se po perorálním podání v trávicím traktu rozkládají nebo 

špatně vstřebávají. Další snahou je vyvinout bioadhezivní lékové formy, které by 

uvolňovaly antigen a docházelo by tak k imunizaci organismu. 
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5 SEZNAM ZKRATEK 

3M ………. oligoester kyseliny DL-mléčné a glykolové větvený 3% mannitolu 

8M ………. oligoester kyseliny DL-mléčné a glykolové větvený 8% mannitolu 

A ………. absorbance 

AFM ………. mikroskopie atomárních sil 

TA ………. triacetin 
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6 TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Bioadheze 

Bioadhezi lze definovat jako stav, kdy dva materiály drží při sobě určitou dobu, 

přičemž alespoň jeden z nich je biologického původu. Bioadheze bývá též označována 

jako vazba syntetického nebo přírodního materiálu k biologickému povrchu. Může jím 

být epiteliální membrána nebo mukózní membrána, neboli epiteliální membrána, která 

je potažena vrstvou hlenu. Pokud je substrátem mukózní membrána, lze adhezivní 

proces označit termínem mukoadheze. Mukoadheze je jakousi podskupinou bioadheze, 

v praxi bývají tyto dva termíny někdy zaměňovány. 
1,2

 

Termín bioadheze je známý již několik desetiletí. V literatuře se poprvé objevil 

v přehledovém článku o adhezi, který byl publikován v roce 1968 (Baier et al 1968).
3
 

Ještě předtím byl ve studiích používán termín biologická adheze, který se vztahoval 

k adhezi buněk k různým materiálům. Pojem mukoadheze je novější, v literatuře se 

objevil poprvé v roce 1977 v článku, který se týkal klinického zkoušení lokálně 

podávaných anestetik.
4
 

V průběhu dalších let byly bioadhezivní a mukoadhezivní systémy intenzivně 

zkoumány a v současné době se běžně používají pro aplikaci léčiv do dutiny ústní, 

nosní, trávicího traktu, pro oční aplikaci, vaginální, rektální i k aplikaci na pokožku. 

Výhoda těchto lékových forem spočívá v prodloužení absorpce léčiva z místa aplikace, 

ale i možnost jeho řízeného uvolňování pro lokální nebo systémový účinek. Řízeným 

uvolňováním léčiva lze snížit celkovou dávku podaného léčiva, prodloužit dávkovací 

interval a dosáhnout tak zlepšení compliance pacienta a zvýšení efektivity léčby.
5
 

6.1.1 Substráty pro bioadhezi 

Mezi bioadhezivní substráty patří epiteliální membrána. Epiteliální membránu, 

pokrytou vrstvou hlenu, který bývá označován také jako mukus, nazýváme mukózní 

membránou. Mukózní membrána je substrátem pro mukoadhezi. 

Epiteliální membrána 

Membrána je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou, ve které jsou vmezeřeny 

proteiny a polysacharidy. Molekuly fosfolipidů jsou orientovány hydrofobními konci 

dovnitř membrány a polárními hydrofilními konci směřují vně membrány. Povrch 
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membrány je negativně nabitý. Membrána je útvar dynamický a jednotlivé molekuly 

se mohou v její rovině vzájemně přemísťovat. Proto její struktura bývá označována také 

jako tzv. model tekuté mozaiky. Membrána je polopropustná, nepropustná je pro 

všechny druhy iontů a pro velké polární molekuly, malé nepolární molekuly jako kyslík 

nebo oxid uhličitý propouští. Proteiny v membráně plní funkci receptorů a transportérů. 

Mnohé z proteinů a některé lipidy na povrchu membrány obsahují řetězce cukrů, které 

napomáhají zajišťovat ochranu a kluzkost buněčného povrchu.
6
  

Mukózní membrána 

Mukózní membrána je zvlhčená sliznice, která lemuje stěny různých tělních 

dutin. Skládá se z vrstvy pojivové tkáně (lamina propria), na kterou nasedá vrstva 

epiteliálních buněk. Epitel může být jednovrstevný (např. žaludeční epitel, epitel 

tenkého a tlustého střeva, či průdušek) nebo vícevrstevný (epitel jícnu, vaginální epitel, 

epitel rohovky). Povrch epitelu je potažen vrstvou viskózního hlenu. Hlen bývá též 

označován jako mukus. U epitelů, které jsou jednovrstevné, je mukus produkován 

pohárkovými buňkami na povrchu sliznice a u vícevrstevných epitelů je sliznice spojena 

se žlázami, které secernují mukus na slizniční povrch. Tloušťka hlenové vrstvy není 

u všech sliznic stejná. Pohybuje se v rozmezí od 1µm (tloušťka hlenové vrstvy v dutině 

ústní) po 450 µm (tloušťka hlenové vrstvy v žaludku). Mukózní membrána slouží jako 

substrát pro mukoadhezi a bývá někdy též označována jako mukóza.
 2,7

 

Mukus tvoří na povrchu epitelu plně hydratovanou viskoelastickou gelovou 

vrstvu. Hlavní části, ze kterých se mukus skládá, jsou mucin (vysokomolekulární 

glykoproteiny) a voda, která tvoří více než 95% jeho hmotnosti. To způsobuje, že 

mukus je vysoce hydratovaným systémem. Dále je tvořen z lipidů (ve formě mastných 

kyselin, fosfolipidů a cholesterolu), anorganických solí, mukopolysacharidů, 

tenzidů a proteinů, které mají obrannou funkci (lysozym, imunoglobuliny, defenziny 

a růstové faktory). Glykoproteiny mucinu jsou hlavní složkou, která je zodpovědná 

za viskózní gelovou strukturu hlenu a za jeho adhezivní vlastnosti. Přesné složení 

hlenové vrstvy se může lišit v závislosti na jejím původu, funkci a na zdravotním stavu 

jedince.
8, 9

 

Mukus je dynamickým systémem. Pohárkovými buňkami je tvořen nepřetržitě. 

Má poměrně krátkou životnost, v oku asi 6 minut, v respiračním traktu asi 15 minut 

a v gastrointestinálním traktu asi 5 hodin.  
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V organismu zajišťuje mukus hned několik funkcí, funkci lubrikační, zvlhčuje 

sliznice, reguluje obsah vody v tkáních a neméně důležitá je též funkce ochranná. 

Chrání buňky epitelu před fyzikálním a chemickým poškozením a dále jako propustná 

gelová membrána umožňuje i výměnu plynů a živin ze spodních částí epitelu.
8,10 

Mucin je komplex vysokomolekulárních extracelulárních glykoproteinů 

o molekulové hmotnosti pohybující se od 0,5 do 20 MDa. Základem mucinu je 

proteinové jádro. To je tvořeno podjednotkami o molekulové hmotnosti 500 kDa, které 

jsou navzájem spojeny peptidovými vazbami. Mezi nejčastěji zastoupené podjednotky 

proteinového jádra se řadí aminokyseliny serin, threonin a prolin. Proteinové jádro 

obsahuje též intracelulární disulfidické můstky tvořené molekulami cysteinu. K jádru 

jsou připojené postranní oligosacharidové řetězce pomocí O-glykosidových vazeb. 

O-glykosidové vazby vznikají mezi oligosacharidy a OH skupinou serinu nebo 

threoninu. Proteinové jádro se podílí na celkové skladbě mucinu z 20%, zbylých 80% 

jsou oligosacharidové postranní řetězce. Postranní oligosacharidové řetězce se skládají 

z 5-15 monomerů, zejména z N-acetylgalaktosaminu, N-acetylglukosaminu, fukosy, 

galaktosy a sialové kyseliny (N-acetylneuraminová kyselina). Celý komplex mucinu 

připomíná tzv. kartáčovitou strukturu.  

Mucin je záporně nabitý komplex. Je to způsobeno přítomností karboxylových 

skupin kyseliny sialové a sulfátových skupin, které se nachází na konci některých 

cukerných jednotek. Přibližné pH těchto skupin, jež mají kyselý charakter, je 1,0-2,6. 

Z toho vyplývá, že za fyziologických podmínek budou zcela ionizované. Výsledný 

náboj na povrchu mucinu umožňuje adhezi. 
8, 11

 

  

Obr. 1: Struktura mucinu 
12
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6.1.2 Teorie bioadheze 

Bioadheze je považována za komplexní jev, který ještě není zcela pochopen. 

Existuje však několik teorií, které tento jev objasňují. V současné době existuje 

pro vysvětlení bioadheze šest teorií: elektronová, adsorpční, smáčecí, difúzní, zlomová 

a mechanická.
13

 

1. Elektronová teorie: Tato teorie je založena na předpokladu, že bioadhezivní 

látka a biologická membrána mají opačný náboj a při kontaktu bioadheziva 

s membránou dochází k přenosu elektronů mezi nimi. Díky tomu se na rozhraní mezi 

oběma povrchy tvoří elektrická dvojvrstva a adhezivní síla je určena přitažlivými 

elektrostatickými silami, které v této dvojvrstě působí.
1
 

2. Adsorpční teorie: Dle adsorpční teorie bioadhezivum lne k membráně 

na základě chemických vazeb, které vznikají při vzájemném propletení řetězců 

bioadheziva a membrány. Jedná se o vodíkové vazby, van der Waalsovy síly, iontové 

síly a hydrofobní interakce.
15

  

3. Smáčecí teorie: Primárně byla vyvinuta pro kapalné lékové formy. Popisuje 

schopnost bioadheziva rozprostírat se za přispění vlhkosti na biologickém povrchu, což 

umožní pevný kontakt s tkání. Tato schopnost je definována pomocí rozprostíracího 

koeficientu a kontaktního úhlu. Čím je kontaktní úhel menší, tím dochází k lepšímu 

rozprostření bioadheziva po povrchu membrány a tím dochází i k lepší afinitě. Aby byla 

adheze co možná nejlepší, kontaktní úhel by se měl co nejvíce blížit nule. 
13,14

 

    

Obr. 2: Vztah kontaktního úhlu a schopnosti adheze 
13
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Rozprostírací koeficient (SAB) se vypočítá z hodnot povrchových energií bioadheziva 

a membrány. Výpočet je dán tímto vztahem. 

 

                 (1) 

 

kde γA je povrchová energie kapaliny (bioadheziva), γB je povrchová energie pevné látky 

(membrány) a γAB je mezipovrchová energie mezi pevnou a kapalnou látkou. Aby se 

bioadhezivum spontánně rozprostřelo po membráně, hodnota rozprostíracího 

koeficientu SAB musí být kladná.
2
 

4. Difúzní teorie: Teorie je založena na vzájemném prostupu a proplétání 

řetězců bioadheziva a membrány. Tento proces je řízen koncentračním gradientem a je 

ovlivněn vzdáleností a mobilitou řetězců. Hloubka interpenetrace závisí na difúzním 

koeficientu a na době kontaktu bioadheziva s membránou. Se zvyšující se schopností 

difúze se zvětšuje vzájemné proniknutí řetězců a tím i síla vazby.
15

 Dobré adheze je 

dosaženo, pokud se tloušťka interpenetrační vrstvy pohybuje v rozmezí 0,2 - 0,5µm.
13

 

5. Frakční teorie (teorie zlomu): Teorie popisuje energii potřebnou k oddělení 

dvou povrchů, které k sobě lnou na základě adheze. Nevýhodou této teorie je 

předpoklad, že rozrušení adhezivní vazby nastává na původním rozhraní, nicméně tomu 

tak není vždy.
2
 U slabých bioadheziv dochází k rozrušení adhezivní vazby na rozhraní 

hydratované lékové formy a hlenu, u silných adheziv dochází k rozrušení adhezivní 

vazby až uvnitř hlenové vrstvy.
5
 

 

Obr. 3: Oblasti rozrušení adhezivní vazby 
5 
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6. Mechanická teorie: Mechanická teorie předpokládá, že adheze vzniká, když 

adhezivum vyplňuje nepravidelnosti v hrubém povrchu membrány. Díky nerovnostem 

v povrchu se zvětšuje kontaktní plocha, a zvyšuje se tak možnost adheze. Mechanická 

teorie je prospěšná pro objasnění bioadheze u hrubých a porézních materiálů.
11

 

Na základě těchto teorií je možné získat představu o tom, jak bioadhezivní 

proces probíhá. Samostatně však žádná z těchto teorií nemůže vysvětlit bioadhezi 

komplexně. Ve skutečnosti se v procesu bioadheze uplatňuje několik teorií současně.
1
 

6.1.3 Mechanismus bioadheze 

Proces bioadheze se zpravidla rozděluje do dvou fází – kontaktní fáze a fáze 

konsolidační. V kontaktní fázi dochází k vytvoření blízkého kontaktu bioadhezivní 

lékové formy s membránou.
1
 Pro těsný kontakt je důležitá vlhkost sliznice. Díky 

vlhkosti bioadhezivum vlhne, bobtná a rozprostírá se po povrchu membrány. Následuje 

fáze konsolidační, kdy zanikají původní povrchy a vytváří se nové rozhraní.
15

 

Bioadhezivum proniká do membrány (difúze) a vzájemně se proplétají polymerní 

řetězce bioadheziva a postranní oligosacharidové řetězce mucinu (interpenetrace). 

Interpenetrací je dosaženo maximálního možného kontaktu mezi bioadhezivem 

a membránou. Mezi interpenetrovanými řetězci dochází ke vzniku chemických vazeb 

a elektrostatických interakcí. Nejčastěji se jedná o vazby vodíkové, van der Waalsovy 

vazby a hydrofobní interakce.
1
 Při bioadhezi dochází k interakci mezi bioadhezivem 

a biologickou membránou, u mukoadheze prvotně interaguje adhezivum s vrstvou hlenu 

a vzniká tzv. mukoadhezivní komplex. Skládá se z mukózní membrány, lékové formy 

a její hydratované části. 

 

Obr. 4: Mukoadhezivní komplex
1
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6.1.4 Faktory ovlivňující vznik adhezivní vazby  

Vytvoření adhezivní vazby je závislé na mnoha faktorech. Závisí na vlastnostech 

léčivého přípravku, na vlastnostech prostředí, do kterého je přípravek aplikován, a na 

fyziologických faktorech organismu.
16

 Dobré adhezivity bude dosaženo, pokud 

polymerní látka bude mít následující vlastnosti: bude obsahovat hydrofilní skupiny, 

které podpoří vznik vodíkových vazeb (karboxylové, hydroxylové, aminoskupiny 

a sulfátové skupiny), bude mít vysokou molekulární hmotnost a flexibilní řetězce.
11

 

1. Fyziologické faktory organismu 

Jedná se o obměnu hlenové vrstvy na povrchu sliznice, pohyby sliznice 

a chorobné stavy. Rychlá obměna hlenové vrstvy, tvorba slin, slz nebo produkce 

trávicích šťáv působí na adhezi lékové formy negativně z důvodu kratšího setrvání 

bioadheziva na sliznici. 

2. Faktory v místě aplikace:  

• Hodnota pH: pH ovlivňuje náboj na povrchu membrány a také ionizaci 

bioadhezivního polymeru. Mukus bude mít rozdílný náboj v závislosti na pH díky 

rozdílům v disociaci funkčních skupin na oligosacharidových řetězcích a aminoskupin 

na proteinovém jádře.
17

 

• Kontaktní čas: kontaktní čas mezi bioadhezivem a membránou určuje míru 

bobtnání a interpenetrace polymerních řetězců. Se zvyšující se adhezivní silou se 

zvyšuje i kontaktní čas.
14

 

3. Faktory polymerní látky 

• Molekulová hmotnost: vysoká molekulová hmotnost je předpokladem 

pro dobré adhezivní schopnosti. Optimální molekulová hmotnost je u každého polymeru 

jiná. Nicméně je důležité, aby hodnota molekulové hmotnosti byla nejméně 100 000.
18

 

• Flexibilita polymerních řetězců: je určena typem polymeru, koncentrací 

polymeru a stupněm zesítění. Dostatečná flexibilita je rozhodující pro interpenetraci 

řetězců.
19

 

• Koncentrace polymeru: u každého polymeru existuje určité optimum jeho 

koncentrace v bioadhezivním přípravku, které je nejlepší pro dostatečné vytvoření 

hydratované vrstvy, kdy jsou podmínky adheze nejlepší. Při velmi vysokých 

koncentracích polymeru molekuly mají sklon ke stáčení, tím se ztrácí jejich flexibilita 

a klesá schopnost interpenetrace a propletení řetězců. Naopak při velmi nízkých 

koncentracích polymeru není dostatek řetězců dostupných pro interakce.
20
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• Stupeň zesítění: vysoká hustota zesítění omezuje flexibilitu polymerních 

řetězců, to má za následek ovlivnění interpenetrace a propletení řetězců. Polymery 

s vysokým stupněm zesítění adherují k membráně podstatně méně. Je to dáno tím, že 

čím mají polymery vyšší stupeň zesítění, tím méně ochotně přijímají vodu, snižuje se 

jejich bobtnavost, nedochází tudíž k rozvolnění řetězců, a tím se snižuje schopnost 

interpenetrace. Stupeň bobtnání je tedy nepřímo úměrný stupni zesítění.
21

 

• Chemická struktura: pro bioadhezi je důležitá přítomnost chemických skupin, 

které mohou pomoci při utváření interakcí mezi polymerem a membránou. Dostatečné 

množství chemických skupin, které se podílejí na tvorbě vodíkových vazeb s mucinem, 

jako jsou hydroxylové, aminové, sulfátové a karboxylové skupiny, zvyšuje adhezi. Jsou 

to hydrofilní funkční skupiny.
22

 Podstatný vliv na adhezi má také hustota náboje. Kvůli 

lepším bioadhezivním vlastnostem a také kvůli toxicitě jsou anionické polymery 

upřednostňovány před kationickými. Adhezivní síla u polymerů, které ve své struktuře 

obsahují karboxylové skupiny je mnohem silnější než u polymerů s neutrálními 

skupinami.
23

 

• Bobtnání: bobtnání polymeru závisí na koncentraci polymeru a přítomnosti 

vody. Optimální hydratovaná forma polymeru je pro adhezi nezbytná, nadměrná 

hydratace snižuje schopnost adheze.
1
  

6.2 Bioadheziva 

Bioadheziva jsou látky zejména polymerní povahy. Polymery lze použít 

samostatně nebo v kombinacích. Kombinace polymerů jsou vhodné pro překonání 

nevýhodných vlastností konkrétního použitého polymeru nebo pro dosažení 

požadovaného uvolňování léčiva ze systému.
5
 Bioadheziva lze dělit dle několika 

kritérií. Podle původu (syntetické, polosyntetické a přírodní), podle náboje (kationické, 

anionické a neionické) a podle specifity přilnutí k povrchu (bioadheziva první a druhé 

generace).  

Bioadhezivní materiály se používají při formulaci léčivých přípravků, které 

mohou mít formu tablet, pevných insertů, prášků, filmů, gelů, krémů, mastí, viskózních 

roztoků, suspenzí mikro- a nanočástic, náplastí, systémů, které gelují in situ nebo 

sprejů.
 24
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6.2.1 Bioadheziva první generace 

Bioadheziva první generace jsou hydrofilní molekuly obsahující funkční 

skupiny, kterými tvoří vodíkové vazby a adherují k povrchům nespecificky.
25

 Mezi 

bioadheziva první generace se řadí karbomery, chitosan, algináty nebo deriváty 

celulosy. Tato bioadheziva lze rozdělit dále do tří skupin dle náboje na kationické, 

anionické a neionické.  

Kationické polymery interagují s mukózní membránou, která je negativně 

nabitá, při fyziologickém pH. Bioadheze kationických polymerů nastává díky 

elektrostatickým interakcím jejich aminoskupin se skupinami kyseliny sialové, která je 

obsažena v mucinu.  

Chitosan je jedním ze zástupců bioadheziv kationtového charakteru. Je to 

aminopolysacharid a získává se alkalickou deacetylací chitinu ze skořápek garnátů 

a krabů. Je biokompatibilní, biodegradovatelný, netoxický, má vynikající gelotvorné 

a filmotvorné vlastnosti. Chitosan podporuje absorpci léčivé látky nejen díky 

adhezivním vlastnostem, ale je také schopen reorganizovat strukturu proteinů, které jsou 

uskupené do mezibuněčných spojů. Výhodou chitosanu je možnost obohacení jeho 

struktury o různé chemické skupiny a získání tak jeho výhodnějších vlastností. Často 

bývá používán při formulaci bioadhezivních lékových forem s obsahem antiseptik, 

antiflogistik, antibiotik nebo analgetik určených k lokální terapii dutiny ústní 

i k systémovému podání léčiva, např. antidiabetik nebo antihypertenziv. 

Mukoadhezivita chitosanu byla široce studována a ukázalo se, že je dána nejenom 

kationickou povahou chitosanu, ale také díky vodíkovým a hydrofobním vazbám 

s membránou. Mukoadhezivita chitosanu se vztahuje k jeho stupni acetylace. 
13,15,26

  

Mezi anionické polymery patří např. syntetické polymerní deriváty kyseliny 

polyakrylové (karbomery). V tomto případě je mukoadheze způsobena hydrofobními 

interakcemi, vodíkovými můstky a van der Waalsovými silami v závislosti na pH 

a iontovém uskupení. Karbomery se hojně využívají v bioadhezivních lékových 

formách, mimo jiné se zde využívá i jejich schopnost maskovat nepříjemnou chuť 

léčivé látky. Další jejich výhodou je kompatibilita s většinou léčiv. Jsou obsažené 

např. v očních kapkách Fucithalmic, díky nimž účinná koncentrace kyseliny fusidové 

přetrvává v slzné tekutině a komorové vodě nejméně 12 hodin po aplikaci. Dalšími 

aniontovými polymery jsou karmelosa sodná sůl a algináty. Karmelosa sodná sůl je 
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obsažena např. v mukoadhezivní orální pastě Solcoseryl, která se používá k léčbě 

bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní.  

Neionické polymery zahrnují např. hydroxypropylmethylcelulosu, 

hydroxyethylcelulosu nebo methylcelulosu, které vykazují slabší bioadhezivní sílu 

v porovnání s anionickými polymery. Hydroxyethylcelulosa se často využívá v orálních 

gelech (Calgel, Elmex) nebo v očních kapkách (Trusopt, Tobradex, Flarex). 

Hydroxypropylmethylcelulosa je součástí lékových forem s prodlouženým uvolňováním 

glycerol trinitrátu pro léčbu anginy pectoris (Suscard) nebo mikonazolu pro léčbu 

mykóz v dutině ústní.
15

 

6.2.2 Bioadheziva druhé generace 

Bioadhezivní materiály druhé generace adherují ke specifickým chemickým 

strukturám na buněčném nebo mukózním povrchu. V podstatě se jedná o vazbu 

receptor-ligand. Mezi bioadheziva druhé generace patří lektiny, invasiny, fimbriální 

proteiny, protilátky a molekuly, které ve své struktuře obsahují thiolové skupiny.  

Lektiny jsou přírodní bílkoviny nebo glykoproteiny, které specificky 

rozpoznávají oligosacharidové sekvence na povrchu buněk. První lektin byl objeven 

před sto lety na povrchu červených krvinek a postupně byla prokázána jeho 

odpovědnost za jejich aglutinaci. Specificky se váží na oligosacharidové sekvence 

v buněčné membráně cílových buněk a adheze se proto může označovat jako 

cytoadheze.
13,15

 

Bakteriální fimbriální proteiny jsou schopné specifické adheze k epiteliálnímu 

povrchu erytrocytů nebo k některým buněčným receptorům gastrointestinální sliznice. 

Tato adheze je spojována s patogenitou bakterií. Dále jsou schopné indukovat 

endocytózu nebo transcytózu cílové buňky a díky tomu jsou vhodnými potenciálními 

nosiči pro cílenou systémovou distribuci léčiva přes mukózní sliznici trávicího traktu. 

Protilátky mohou být vyrobeny na míru pro rozeznání určitého uskupení, které 

se vyskytuje na buněčném povrchu. Díky jejich vysoké specifitě se protilátky mohou 

používat jako ligandy polymerů při vývoji místně specifických bioadheziv. Tato 

strategie je vhodná pro případ dopravení léčivé látky do nádorové tkáně.  

Thiolované polymery neboli thiomery vznikají spojením sloučenin, které 

obsahují thiolové skupiny, s bioadhezivním polymerem. Díky obsahu thiolových skupin 

se zvyšují mukoadhezivní vlastnosti na základě tvorby disulfidických můstků 

s cysteinem, který je obsažen v mukusu. Navíc mají antiproteázovou aktivitu díky jejich 
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vazebné schopnosti s divalentními kationty jako jsou zinek a magnezium, které jsou 

kofaktory mnoha proteáz.
15

 

6.2.3 Plastifikované polymery s adhezivními vlastnostmi 

Pro zlepšení vlastností bioadhezivních polymerních nosičů se často provádí 

jejich plastifikace. Využívá se k tomu látek, které se označují jako plastifikátory. Hlavní 

funkcí plastifikátoru je zlepšení zpracovatelnosti, snížení křehkosti a zvýšení 

mechanické odolnosti polymeru. Plastifikované polymery mají nižší vikozitu a díky 

tomu jsou lépe aplikovatelné. Plastifikátory pomáhají lépe uvolňovat léčivou látku 

z polymerního základu. Existuje velké množství plastifikátorů, nicméně pouze několik 

jich je schváleno pro použití ve farmacii. Ve farmaceutické technologii se jako 

plastifikátory používají např. diestery odvozené od dikarboxylových kyselin nebo 

od ethylenglykolu, či propylenglykolu, triestery odvozené od kyseliny fosforečné, 

citronové (tributylcitrát, triethylcitrát) nebo glycerolu (triacetin, tributyrin). Funkci 

plastifikátoru má i strukturální voda ve zbobtnalém polymeru. Správný výběr typu 

a koncentrace plastifikátoru zajišťuje požadovaný průběh a dobu degradace 

polymerního nosiče a uvolňování inkorporovaného léčiva.
27, 28 

6.3 Metody studia bioadheze 

Hodnocení adhezivních vlastností je stěžejní pro vývoj nových adhezivních 

lékových forem s řízeným uvolňováním. Na základě testování se vybírají vhodné 

bioadhezivní materiály z velkého množství potenciálně vhodných materiálů a testují se 

také jejich mechanismy bioadheze. Poznání mechanismu bioadheze je přepokladem 

pro vytvoření nové optimální lékové formy.
29

 

Pro studium bioadheze bylo vyvinuto množství metod, ale i přes to, že 

bioadhezivní lékové formy jsou posledních pár desetiletí středem zájmu, standartní 

testovací metoda pro měření bioadheze navržena zatím nebyla.
25

 V roce 1997 

Ahuja a kol. uveřejnili přehled, který se týká metod studia bioadheze. Tyto metody jsou 

zde rozděleny do dvou hlavních kategorií, in vitro/ex vivo metody a metody in vivo.
30

 

Volba metody pro studium bioadheze není jednoduchá a odvíjí se od ní získané 

výsledky. Nejprve probíhají zpravidla testy in vitro, kde dochází ke screeningu 

vhodných bioadheziv. Teprve na základě úspěšných výsledků a získání potenciálně 

vhodného bioadheziva se dále provádějí testy in vivo. 
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6.3.1 Modelové substráty pro bioadhezi 

Pokud se pro měření bioadheze používají in-vitro metody, musí se zvolit také 

vhodný substrát. Může jím být odebraná tkáň nebo vzorek hlenu z mukózní membrány.  

Modelovými tkáněmi může být mukózní membrána jícnu, žaludku nebo střeva, 

bukální mukosa, sublingvální mukosa nebo peritoneální membrána. Tkáně bývají 

získávány ze zvířat, jako jsou myši, prasata, králíci, potkani, křečci nebo morčata.
30

 

Výsledky, které jsou při měření získány, závisí na původu tkáně a jejích přirozených 

biologických změnách. Některé substráty jsou pro testování bioadheze nevhodné. Jedná 

se zejména o bukální sliznici křečka a jiných laboratorních hlodavců. Od lidské sliznice 

se liší keratinizací, která je způsobena tím, že hlodavci využívají tváře pro hromadění 

potravy a tkáň je tak vystavena neustálému mechanickému tření. Naproti tomu prasečí 

orální mukóza je považována za nejvhodnější model pro bukální bioadhezivní lékové 

formy, protože jsou zde podstatně jen velmi malé rozdíly mezi prasečí a lidskou orální 

mukózou, pokud se jedná o obsah lipidů, morfologii membrány a její permeabilitu.
31

 

 Tkáně se mohou během uchovávání zmrazit, aniž by došlo k poškození 

či ovlivnění hlenové vrstvy na jejich povrchu. Avšak proces zmrazování, rozmrazování 

a nadměrné manipulace s tkáněmi zvyšují nebezpečí, že dojde ke změně vlastností 

hlenové vrstvy. Po zmrazení se zvířecí tkáně používají obvykle v průběhu jednoho až 

dvou týdnů.
32

  

Jako substrát kromě zvířecí mukózní membrány lze použít i vzorek hlenu. Často 

bývá používán čištěný prasečí mucin, který je komerčně dostupný. Čistící proces může 

rozkládat molekuly mucinu a měnit jejich vlastnosti, které mohou vést k výsledkům, 

které nebudou odrážet reálnou interakci a adhezi, ke kterým by došlo za podmínek 

in-vivo.
1
 V některých studiích byla jako substrát použita i membrána vaječné skořápky. 

Byla např. použita k testování bioadhezivity u transbukálního podání glipizidu.
33

 

Byly vyvinuty i syntetické hydrogely napodobující mukózu, které by 

při testování bioadhezivních vlastností mohly být v budoucnu alternativou k používání 

zvířecích tkání.
34

 

6.3.2 Metody in vivo 

Díky vysokým finančním nákladům, časové náročnosti a etickým aspektům jsou 

bioadhezivní in vivo studie méně časté než studie in vitro. I přes tyto překážky je 



in vivo testování významné. Největší uplatnění nachází při testování potenciálních 

mukoadhezivních orálních lékových forem.
25

 

Mezi nejčastěji používanou in vivo metodu se řadí gamma scintigrafie, pomocí 

níž je možné neinvazivně získávat informace o bioadhezivních lékových formách, které 

jsou určené k perorálnímu podání. Lze stanovit dobu a místo rozpadu lékové formy, 

místo absorpce léčiva a také jaký vliv má potrava nebo nemoc na účinnost přípravku. 

Polymer, který je použit v lékové formě, je označen látkou vydávající gamma záření.
14

 

Mezi další významné in vivo techniky monitorování bioadheze patří studie, které 

využívají značení polymeru fluorescenční nebo radioaktivní látkou.
16

 Radionuklidy, 

které byly ve studiích použity k označení mukoadheziv, jsou 
51

Cr, 
99m

Tc, 
113m

In nebo 

123
I.

14
 Mezi nejnovější neinvazivní zobrazovací techniku, která je také používána 

pro studium mukoadheze, se řadí magnetická resonance.
25

 

6.3.3 Metody ex vivo 

Také je lze označit za in situ metody. Řadí se sem pokusy, které probíhají 

na izolovaných orgánech a tkáních získaných ze zvířat. 

6.3.4 Metody in vitro 

In vitro testy jsou nejběžnější technikou pro určování bioadhezivních vlastností. 

Mezi nejčastěji používané in vitro metody se řadí ty metody, kterými se určí adhezivní 

síla mezi bioadhezivem a substrátem. Adhezivní sílu lze určit na základě měření 

maximální síly, která je potřebná k odtržení bioadheziva od substrátu. V závislosti 

na směru, ve kterém je bioadhezivní materiál oddělován od substrátu, rozdělujeme testy 

na tahové, smykové a peelingové.
1, 25

 

Peelingové zkoušky se používají především pro testování bukálních 

a transdermálních náplastí. Měří se síla potřebná k odtržení náplasti od substrátu.  

Smykové zkoušky jsou více rozšířenou metodou, směr síly, která je potřebná 

k oddělení bioadheziva od substrátu, je rovnoběžný s plochou kontaktu substrátu 

a bioadheziva.  

Zdaleka nejběžnějšími testy jsou zkoušky tahové.
35

 Tažná síla, potřebná 

k oddělení, je kolmá ke styčné ploše bioadheziva a substrátu. Přístroje používané 

pro tahové zkoušky jsou obvykle upravené váhy, tensiometry nebo tahová testovací 

zařízení.
1,30

 Tahové zkoušky napodobují do jisté míry průběh podobný tomu, který se 

vyskytuje v in vivo prostředí. Nicméně pouhé oddělení tahem je v in vivo prostředí 
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poměrně vzácné. Pravděpodobněji je ve skutečnosti bioadhezivum od substrátu 

oddělováno kombinací sil tahových a smykových.
11

 

V tahových a smykových zkouškách je síla stejnoměrně rozdělena na plochu 

kontaktu, zatímco u peelingových testů je soustředěna na hranu spoje.
29

 

Maximální síla potřebná k oddělení lékové formy od substrátu může být 

ovlivněna několika faktory. Mezi nejdůležitější patří síla kontaktu, typ modelového 

substrátu, kontaktní čas,  pH a bobtnání lékové formy.
36

 

 

Obr. 5: Zobrazení směru působení síly u jednotlivých typů zkoušek
1 

 

 

Průtoková metoda je další in vitro metodou, která se uplatňuje při studiu 

bioadheze. Poprvé tuto metodu popsal Rango Rao a Buri. Je používána pro odhad 

bioadhezivních vlastností lékových forem, které jsou určené k podání do určité oblasti 

lidského těla, kde je mukózní membrána omývána tělní tekutinou. Průtoková metoda je 

vhodná především pro hodnocení tekutých lékových forem a polotuhých přípravků. 

Testovat lze gastrointestinální, oční, ústní, ale i vaginální lékové formy. 

Princip průtokové metody spočívá v tom, že modelová membrána potažená 

lékovou formou je vystavena toku kapaliny, která simuluje tělní tekutinu. Tok kapaliny 

způsobuje vymývání lékové formy z povrchu modelové membrány. Výsledky se 

hodnotí obvykle jako množství zadržené lékové formy na sliznici za určitý časový 

interval. Je ale také možné sledovat dobu, za kterou se léková forma vymyje z tkáně, 

nebo vzdálenost posunu částic lékové formy za určitý čas.  
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Ke stanovení množství zadržené bioadhezivní lékové formy na sliznici lze 

využít několik technik. Zejména se jedná o techniky analytické - gravimetrická analýza, 

videozáznamy, spektrofotometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, gelová 

permeační chromatografie nebo fluorescenční mikroskopie. 
24

  

Pro získání co nejsprávnějších výsledků jsou důležité podmínky, za kterých je 

metoda uskutečněna. Podmínky mají ideálně napodobovat biologické prostředí 

konkrétní cesty podání léku. Důležité faktory, které je nutno brát v úvahu, jsou teplota 

mukózní membrány v lidském těle, vlhkost, složení kapaliny, která má simulovat 

lidskou tekutinu a její rychlost toku.
1,11

 

Existují různé techniky provedení této metody. Rango Rao a Buri (1989) 

prováděli pokus se skleněnými kuličkami, které byly potaženy různými 

mukoadhezivními polymery. Schopnost retence polymerů na povrchu membrány byla 

odhadována stanovením množství kuliček, které byly vymyty z mukózního povrchu. 

Za tekutinu, která vymývala kuličky z mukózní membrány byl zvolen roztok 

fosfátového pufru.
37

 Mikos a Peppas (1990) navrhli použití videokamery 

k monitorování retence polymerních mikročástic na mukózní membráně v průtokovém 

kanálu.
38

 Nielsen a kol. (1998) použili průtokovou metodu k hodnocení adheze gelu 

s obsahem glyceryl-monooleátu (GMO) a glyceryl-monolinoleátu (GML). Jako 

modelová membrána byla použita žaludeční, bukální a intestinální mukóza králíka. 

Ke stanovení koncentrace GMO a GML ve vymytém vzorku odebraném po třiceti 

minutách použili vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii a na základě výsledků 

určili množství gelu, který zůstal na povrchu mukózní tkáně.
39

 Belgamwar a Surana 

použili obdobnou techniku pro hodnocení retence mikrosfér alginátu vápenatého 

potažených různými mukoadhezivními polymery. Dvacet pět mikrosfér bylo umístěno 

na střevní mukózní membránu a ponecháno na ní dvacet minut k ustálení 

mukoadhezivního kontaktu. Poté byly promývány fosfátovým pufrem po dobu dvaceti 

minut. Retence mikrosfér na mukózním povrchu byla určována jejich počítáním 

po skončení každého experimentu.
40

 Irmukhametova a kol. zkoumali retenci 

thiolovaných a pegylovaných organokřemičitých nanočástic, které byly fluorescentně 

označené. Za substrát byl zvolen povrch hovězí rohovky. Nanočástice byly vymývány 

z mukózního povrchu umělými slzami. Výsledky byly hodnoceny fluorescenční 

mikroskopií.
41

 Khutorianskiy provedl modifikaci průtokové metody tak, že 

pro monitorování retence bioadheziva na povrchu biologické tkáně použil metodu 

spektrofotometrie a současně i obrazovou analýzu. Jako adhezivum byl použit roztok 
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polymeru obarvený anilinovou modří, modelovou tkáň tvořila mukóza hovězí rohovky. 

Eluát procházel průtokovou kyvetou a průběžné měření absorbance poskytovalo údaje 

o retenci barviva na mukóze. 
11

 

 

Obr. 6: Realizace průtokové metody
11

 

 

 

Mezi další in vitro techniky patří reologické testy, měření kontaktního úhlu, 

technika využívající barvení koloidním zlatem, fluorescentní zkoušky, viskozimetrická 

metoda, AFM mikroskopie neboli mikroskopie atomárních sil, měření 

elektromagnetických sil. 
24

 

6.4 Barviva použitá při hodnocení adhezivních vlastností  

6.4.1 Indigo 

Indigo je považováno za nejstarší známé barvivo. Původ má v Indii, odkud bylo 

dále rozšířeno do ostatních zemí. Barvivo se běžně používalo k barvení textilních 

materiálů. Přírodní barvivo je extrahováno z rostliny Indigofera tinctoria (modřil 

barvířský) čeledi Fabaceae (bobovité). První syntetické indigo bylo vyrobeno roku 1897 

a prakticky úplně nahradilo přírodní formu. Indigo existuje ve dvou formách, jako

Z-(cis)-izomer a jako E-(trans)-izomer.  
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Obr. 7: Chemická struktura Indiga 

 

 

 

Barva indiga a jeho vlastnosti jsou závislé na prostředí, ve kterém se barvivo 

nachází. V plynné fázi je indigo červené (λmax = 540 nm). Rozpuštěné v roztoku nebo 

v pevném stavu má indigo zabarvení modré. V roztoku je barva indiga závislá na 

polaritě rozpouštědla. V nepolárních rozpouštědlech je zbarveno do fialova 

(např. v tetrachlormethanu, λmax = 588 nm), zatímco v polárních roztocích je modré 

(např. v dimethylsulfoxidu, λmax = 620 nm). Modré zbarvení vyplývá z absorpce ve 

viditelné oblasti, která je charakterizována poměrně širokým rozmezím vlnových délek 

(600-675 nm). Indigo je barvivo typu donor-akceptor. Heterocyklický dusíkový atom je 

donorem elektronů a karbonylová skupina akceptorem.
42,43

 

6.4.2 Sudan III 

Sudan III je syntetické barvivo patřící do skupiny azobarviv. Jeho celý název je 

[1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol]. V chemickém průmyslu se používá pro barvení 

olejů, plastů, vosků, obuvi, tiskařských inkoustů nebo leštičů podlah. Má vzhled 

červenohnědých krystalů a λmax = 507 nm.  

 

Obr. 8: Chemická struktura Sudanu III 
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Po mnoho let bylo také široce používáno jako přísada do potravin, především 

těch, které obsahovaly chilli koření, pro větší intenzitu jeho červeno-oranžové barvy. 

V současné době je použití barviva jako přísady do potravin určených pro lidskou 

konzumaci celosvětově zakázáno, díky jeho kancerogenitě. Dle International Agency 

for Research on Cancer (IARC) je řazen do třetí skupiny kancerogenů.
44,45
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Použité suroviny 

Arlasolve DMI (ICI Surfactants, USA) 

Čištěná voda (Faf UK HK) 

Dichlormethan (Penta, ČR) 

Ethylpyruvát (Penta, ČR) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (Dr. Kulich Pharma, s.r.o., HK) 

Indigo syntetické (Lachema, Brno) 

Kyselina citronová monohydrát (Lachema, Brno) 

Methylpyrrolidon (Fluka – Chemika, USA) 

Mucin z prasečího žaludku typ III (Sigma – Aldrich, USA) 

Oligoester kyseliny DL-mléčné a glykolové větvený 3% mannitolu (Faf UK HK) 

Oligoester kyseliny DL-mléčné a glykolové větvený 8% mannitolu (Faf UK HK) 

Sorbitan monooleát (Evonik) 

Sudan III (Lachema, Brno) 

Toluen (Penta, ČR) 

Triacetin (Sigma – Aldrich, USA) 

 

  



29 

 

7.2 Použité přístroje 

Analytické digitální váhy KERN ABS 220-4, max. 220 g, d = 0,1 mg 

Digitální stolní pH metr, HANNA HI 221 

Digitální stopky DS 35, ZPA Pragotron 

Digitální váhy KERN 440-35N, max. 400 g, d = 0,01 g 

Horkovzdušná sušárna, Memmert 

Pyknometr, Fisher Scientific, spol. s r.o. 

Spektrofotometr Specord 205 UV VIS, Analytik Jena, SRN 

Třepačka s vodní lázní, GFL 1083, Analytik Jena, SRN 

Ubbelohdeho kapilární viskozimetr typ I, Fisher Scientific, spol. s r.o. 

Ubbelohdeho kapilární viskozimetr typ Ia, Fisher Scientific, spol. s r.o. 

 

Obr. 9: Třepací vodní lázeň 
46
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7.3  Příprava fosfátcitrátového pufru o pH 7,4 

Bylo připraveno 2000 ml fosfátcitrátového pufru o pH 7,4 smícháním 

0,1 M roztoku kyseliny citronové (roztok A) s 0,2 M roztokem hydrogenfosforečnanu 

disodného dodekahydrátu (roztok B). Roztok A o objemu 222 ml obsahoval 4,66 g 

bezvodé kyseliny citronové rozpuštěné v čištěné vodě. Roztok B o objemu 1778 ml 

obsahoval 127,36 g hydrogenfosforečnanu disodného dodekahydrátu rozpuštěného 

v čištěné vodě. Po smíchání obou roztoků byla hodnota pH ověřena pomocí pH metru.  

7.4  Sestrojení kalibračních přímek barviv 

Byly sestrojeny kalibrační přímky pro barviva Sudan III a Indigo, kterými byly 

obarveny roztoky oligoestrů určené k aplikaci rozprašováním. Na základě stanovení 

množství uvolněného barviva byla posuzována doba adheze oligoesteru na modelovém 

podkladu. 

V odměrné baňce byl připraven 0,1% roztok Sudanu III nebo Indiga v toluenu 

nebo dichlormethanu. Tyto zásobní roztoky byly dále ředěny, čímž byly získány 

roztoky o nižší koncentraci. Byla zjištěna absorpční maxima použitých barviv. 

Na základě toho byla měřena absorbance roztoků Sudanu III při vlnové délce 507 nm 

a absorbance roztoků Indiga při vlnové délce 613 nm vždy proti použitému 

rozpouštědlu (Tab.1.). Z naměřených hodnot absorbancí byly sestrojeny kalibrační 

přímky (Obr. 10 – 13).  

 

Tab. 1: Absorbance roztoků barviv 

Koncentrace 

barviva 

(mg/l) 

Absorbance 

Sudan III 

dichlormethan 

Sudan III 

toluen 

Indigo 

dichlormethan 

Indigo 

toluen 

10,0 0,4034 - - - 

12,5 0,5562 - - - 

20,0 0,8265 - - - 

25,0 0,9963 - - - 

33,3 1,4014 0,4235 0,3385 0,2849 

50,0 - 0,5068 0,4341 0,3858 

62,5 - 0,7799 0,4825 0,4711 

100,0 - 0,9972 0,5586 0,7226 

125,0 - 1,2530 0,7065 0,9082 
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Obr. 10: Kalibrační přímka Sudanu III v dichlormethanu 

 

 

Obr. 11: Kalibrační přímka Sudanu III v toluenu 
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Obr. 12: Kalibrační přímka Indiga v dichlormethanu 

 

 

Obr. 13: Kalibrační přímka Indiga v toluenu 

 

7.5  Příprava substrátu pro adhezivní test 

Za modelový substrát pro adhezivní test byl použit mucin z prasečích žaludků, 

který byl hydratován. Ke 3,0 g mucinu bylo přidáno 6,0 ml fosfátcitrátového pufru. Pufr 

se přidával postupně za stálého míchání. Na takto hydratovaný mucin byly 

při adhezivním testu nanášeny vzorky obarveného oligoesteru. 
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7.6  Příprava vzorků oligoesterů pro aplikaci rozprašováním 

Byly připraveny směsi oligoesterů 3M a 8M s triacetinem. Oligoestery byly 

roztaveny v horkovzdušné sušárně při teplotě 80 °C, byl přidán triacetin a směsi byly 

důkladně zhomogenizovány.  

 

Tab. 2: Procentuální zastoupení oligoesteru a triacetinu ve vzorcích 

Oligoester (3M, 8M) triacetin 

80% 20% 

60% 40% 

40% 60% 

20% 80% 

10% 90% 

5% 95% 

 

10 % roztoky oligoesterů v triacetinu byly obarveny Sudanem III. Barviva bylo 

přidáno 0,1 %. Z důvodu snížení povrchového napětí bylo přidáno 0,5 % tenzidu. 

Za tenzid byl zvolen sorbitan monooleát. 

Dále byly připraveny 20 % roztoky oligoesterů 3M a 8M v methylpyrrolidonu 

a v Arlasolvu DMI v množství 20,0 g s obsahem 0,1 % barviva Sudan III. Oligoestery 

byly opět nejprve roztaveny v sušárně, poté k nim bylo po částech za důkladného 

homogenizování přidáváno rozpouštědlo. 

 

Tab. 3: Složení roztoků oligoesterů 

Oligoester 

(g) 
Rozpouštědlo (g) 

Sudan 

III 

Sorbitan 

monooleát (g) 

Celkové 

Množství (g) 

2,500 Triacetin  22,350 0,025 0,125 25,000 

4,000 Methylpyrrolidon 15,800 0,020 - 20,000 

4,000 Arlasolve DMI 15,800 0,020 - 20,000 

 

Roztoky byly nanášeny rozprašováním na mucin rozetřený na kruhových 

korkových podložkách. Ty se umístily do kádinek a přelily 10,0 ml fosfátcitrátového 

pufru. Sledovalo se, jestli obarvený roztok oligoesteru na mucinu ulpí, nebo se ihned 
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smývá. Na základě této orientační zkoušky byl zvolen roztok oligoesteru, který byl dále 

použit v adhezivním testu. 

7.7 Adhezivní test 

Doba adheze oligoesterů 3M a 8M byla zjišťována na základě disoluce barviva, 

kterým byly obarveny oligoestery aplikované na hydratovaný mucin jako modelový 

substrát pro testování adheze. Pro adhezivní test byly použity 20 % roztoky oligoesterů 

3M a 8M v methylpyrrolidonu, obsahující 0,1 % barviva. Bylo připraveno vždy 20,0 g 

roztoku. 

Disoluční test byl proveden v třepačce s vodní lázní, která se nechala vyhřát 

na 37°C. Princip provedení byl takový, že na korkový podklad o průměru 4,5 cm bylo 

naneseno asi 0,7 g mucinu, který se po povrchu korku rozetřel do slabé vrstvičky. 

Korkový podklad s vrstvou mucinu byl vytárován a rozprašovačem nanesen obarvený 

roztok oligoesteru. Přesná navážka vzorku byla zaznamenána. 

Korkový podklad s mucinem a  roztokem oligoesteru byl vložen na dno kádinky 

a byl zalit 20,0 ml fosfátcitrátového pufru. Kádinka byla následně vložena do vodní 

lázně a současně bylo zapnuto třepání. Ve zvolených časových intervalech byly 

odebírány vzorky. Bylo odebráno disoluční médium (fosfátcitrátový pufr pH 7,40) 

s uvolněným barvivem. Rovněž byl z korkového základu seškrábnut mucin, na kterém 

byl dosud adherovaný oligoester s barvivem. Test byl koncipován jako destruktivní. Na 

začátku disolučního testu muselo být nasazeno tolik vzorků, kolik bylo naplánováno 

odběrů.  

Odebrané disoluční medium s uvolněným barvivem bylo vytřepáváno v dělicí 

nálevce do rozpouštědla. K odebranému mucinu se nejprve přidala vodná fáze 

(20 ml fosfátcitrátového pufr pH 7,40) a v dělicí nálevce pak byl mucin s vodnou fází 

vytřepán také do rozpouštědla.  

Po vytřepání barviva do rozpouštědla byla měřena absorbance pomocí 

spektrofotometru. Na základě naměřené absorbance bylo vypočteno množství barviva 

uvolněného z podkladu, resp. množství barviva adherované v daném intervalu na 

mucin. 

Celkem byl disoluční test zopakován třikrát s různými modifikacemi (Tab. 4). 

Pro vyhodnocení odebraných vzorků z druhého průběhu testu bylo zvoleno jiné 

rozpouštědlo, do kterého bylo barvivo vytřepáváno a změnil se i poměr vodné fáze 

a rozpouštědla. Při třetím opakování disolučního testu byly použity roztoky oligoesterů 
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obarvené jiným barvivem. Časové intervaly odběrů vzorků byly u prvního testování 15, 

30, 60 a 120 minut. Při druhém a třetím opakování testu byly časy odběrů změněny na 

15, 45, 75 a 120 minut. 

 

Tab. 4: Disoluční test – zpracování vzorků před měřením absorbance 

Disoluční test 

č. 

Objem vodné 

fáze (ml) 
Rozpouštědlo (ml) barvivo 

1. 20,0 toluen 20,0 sudan 

2. 20,0 dichlormethan 40,0 sudan 

3. 20,0 dichlormethan 40,0 indigo 

 

7.8  Měření viskozity 

Byla měřena kinematická viskozita 20 % roztoků oligoesterů 3M a 8M 

v methylpyrrolidonu pomocí Ubbelohdeho kapilárního viskozimetru dle ČL 2009.
47

 

Měřený roztok byl vpraven do viskozimetru plnící trubicí tak, aby kapalina byla mezi 

ryskami a nezasahovala do ventilační trubice. Kapalina se nasála do měřící trubice. 

Následně se digitálními stopkami měřil čas, za který poklesla hladina kapaliny v měřící 

trubici od horní rysky po dolní. Měření se provedlo pro každý roztok třikrát. Dvě 

po sobě jdoucí měření se nelišily o více než 1%. Ze tří měření doby průtoku zkoušené 

kapaliny se vypočítal průměr. 

Kinematická viskozita je dána vztahem: 

 

          (2) 

 

kde   je kinematická viskozita [mm
2.

s
-1],   je konstanta viskozimetru [mm

2.
s

-2] a   je 

doba průtoku zkoušené kapaliny v sekundách. 

Pro každý roztok polymeru byla stanovena hustota. Nejprve byl zvážen suchý 

prázdný pyknometr, poté byl zvážen pyknometr naplněný čištěnou vodou a nakonec 

pyknometr naplněný roztokem polymeru. Pro výpočet hustoty byl použit poměr 

hmotnosti vzorku ke hmotnosti vody.  
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Výpočet je dán následujícím vztahem. 

 

     
 

  
          (3) 

 

kde     je relativní hustota [kg.m
-3], m je hmotnost vzorku, mv je hmotnost vody 

a hodnota 998,2 je hustota vody při 20 °C.  

Dynamická viskozita roztoků oligoesterů byla vypočítána z viskozity 

kinematické a z hustoty dle vztahu: 

 

            (4) 

 

kde   je dynamická viskozita [mPa.s],   je kinematická viskozita [mm
2.
s

-1] a   je 

hustota zkoušeného vzorku [g.cm
-3]. 
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8 VÝSLEDKY 

8.1 Viskozita 

Tab. 5: Kinematická viskozita roztoků oligoesterů v methylpyrrolidonu 

Vzorek 

Konstanta 

viskozimetru A 

(mm
2
 s

-2
) 

Čas 

průtoku t 

(s) 

Průměr t 

(s) 

Kinematická 

viskozita ν 

(mm
2 

s
-2

) 

20% roztok 8M 

v methylpyrrolidonu 
0,010222 

689,09 

690,95 7,06 693,69 

690,08 

20% roztok 3M 

v methylpyrrolidonu 
0,02999 

283,39 

282,86 8,48 282,70 

282,49 

 

 

 

Tab. 6: Dynamická viskozita roztoků oligoesterů v methylpyrrolidonu 

Vzorek 
Hustota ρ 

(mg mm
-3

) 

Kinematická 

viskozita ν 

(mm
2 

s
-2

) 

Dynamická 

viskozita η 

(mPa s) 

20% roztok 8M 

v methylpyrrolidonu 
1,1116 7,06 7,85 

20% roztok 3M 

v methylpyrrolidonu 
1,1106 8,48 9,42 
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8.2  Výsledky adhezivních testů 

Tab. 7: Adhezivní test 20 % roztoku oligoesteru 3M v methylpyrrolidonu - stanovení 

uvolněného barviva Sudanu III vytřepáním do dichlormethanu 

čas (min) A Ředění Množství (mg/40ml) Kumulativní % 

15 0,0541 1 0,0457 37,80 

45 0,0704 1 0,0616 54,52 

75 0,0999 1 0,0903 70,56 

120 0,1199 1 0,1098 93,91 

 

 

Tab. 8: Adhezivní test 20 % roztoku oligoesteru 3M v methylpyrrolidonu - stanovení 

adherovaného barviva Sudanu III vytřepáním do dichlormethanu 

Čas (min) A Ředění Množství (mg/40ml) Kumulativní (%) 

15 0,0946 1 0,0852 70,38 

45 0,0521 1 0,0438 38,76 

75 0,0475 1 0,0393 30,72 

120 0,0227 1 0,0152 12,99 

 

 

Tab. 9: Adhezivní test 20 % roztoku oligoesteru 8M v methylpyrrolidonu - stanovení 

uvolněného barviva Sudanu III vytřepáním do dichlormethanu 

Čas (min) A Ředění Množství (mg/40ml) Kumulativní (%) 

15 0,0618 1 0,0532 50,51 

45 0,0824 1 0,0733 74,44 

75 0,0933 1 0,0839 94,30 

120 0,0905 1 0,0812 98,00 

 

 

Tab. 10: Adhezivní test 20 % roztoku oligoesteru 8M v methylpyrrolidonu 

- stanovení uvolněného barviva Sudanu III vytřepáním do dichlormethanu 

Čas (min) A Ředění Množství (mg/40ml) Kumulativní (%) 

15 0,0654 1 0,0567 53,15 

45 0,0439 1 0,0358 28,60 

75 0,032 1 0,0242 8,02 

120 0,0315 1 0,0237 6,35 
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Obr. 14: Množství  20 % roztoku oligoesteru 3M v methylpyrrolidonu uvolněného v průběhu 

adhezivního testu z modelového substrátu 

 

 

 

Obr. 15: Množství  20 % roztoku oligoesteru 3M v methylpyrrolidonu adherovaného 

na modelový substrát 
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Obr. 16: Množství uvolněného a adherovaného množství oligoesteru 3M v jednotlivých 

časových intervalech 

 

 

 

Obr. 17: Množství  20 % roztoku oligoesteru 8M v methylpyrrolidonu uvolněného v průběhu 

adhezivního testu z modelového substrátu 
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Obr. 18: Množství  20 % roztoku oligoesteru 8M v methylpyrrolidonu adherovaného 

na modelový substrát 

 

 

 

Obr. 19: Množství uvolněného a adherovaného množství oligoesteru 8M v jednotlivých 

časových intervalech 
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9 DISKUZE 

9.1  Výběr barviva  

Pro studium adheze oligoesterů kyseliny mléčné a glykolové, větvených 

mannitolem, bylo potřeba vybrat vhodné barvivo, kterým by se poteciálně adhezivní 

oligoestery obarvily. Z množství barviva uvolněného v průběhu adhezivního testu 

z modelového substrátu se usuzovalo na míru adhezivních vlastností oligoesterů. 

Pro experiment se předpokládalo zvolení kationického barviva z toho důvodu, aby se 

vázalo na rozkladné produkty oligoesterového nosiče, které mají charakter aniontů. 

Dalším požadavkem bylo, aby barvivo bylo hydrofobní, aby drželo pouze na oligoesteru 

a nevymývalo se v průběhu testu do vodné fáze. Z kationických barviv byly k dispozici 

methylenová modř, krystalová violeť, malachitová a brilantní zeleň. Všechna tato 

barviva však byla dobře nebo mírně rozpustná ve vodě. Pro adhezivní test byla proto 

zvolena barviva hydrofobní sudan III (Obr.8) a indigo (Obr.7), která sice nemají 

charakter kationtů, ale oligoester i jeho rozkladné produkty jimi byly dobře obarveny. 

9.2 Volba koncentrace plastifikátoru a rozpouštědla 

Oligoestery 3M a 8M, u kterých byla testována adhezivita, jsou vysoce viskózní 

soustavy. Aby byla umožněna jejich aplikace na kůži nebo sliznice rozprašováním, 

musela být jejich viskozita výrazně snížena. Toho může být teoreticky dosaženo 

plastifikací oligoesterů, nebo jejich rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle. Zároveň 

bylo důležité, aby koncentrace oligoesterů v plastifikované soustavě nebo v roztoku 

byla dostatečně vysoká, aby byly zachovány adhezivní vlastnosti oligoesterů. 

Nejprve byl ve funkci plastifikátoru a rozpouštědla oligoesterů testován triacetin. 

Důvodem dobré rozpustnosti polyesterů alifatických hydroxykyselin 

v nízkomolekulárních plastifikátorech jako je např. právě triacetin jsou polární interakce 

mezi esterovými skupinami plastifikátoru a polymeru.
48

 Triacetin, nebo-li 

glycerin triacetát, je chemicky 1,2,3-triacetoxypropan. Je obecně považován za 

netoxický (na seznamu GRAS) a povolen pro použití v potravinářství, medicíně 

a farmacii.
49

 

Při použití triacetinu v koncentraci 20 %, 40 %, 60 % a 80 % nebylo dosaženo 

dostatečně nízké viskozity vhodné pro aplikaci oligoesterů rozprašováním. Soustavy, ve 

kterých převažoval triacetin a koncentrace oligoesterů byla pouze 10 % nebo 5 %, zase 
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nevykazovaly dostatečné adhezivní vlastnosti. 10 % roztoky oligoesterů 3M a 8M 

v triacetinu byly naplněny do polyethyleové lahvičky opatřené rozprašovačem 

a aplikovány na hydratovaný mucin použitý jako modelový substrát pro testování 

adheze. Po přelití fosfátcitrátovým pufrem, použitým jako disoluční médium při 

adhezivním testu, se ale ihned smývaly. Viskozita triacetinu při 20 °C je 23 mPa.s. 

Triacetin, který měl být primárně použit, není vhodný pro přípravu roztoků oligoesterů 

určených k aplikaci rozprašováním. 

 Druhým testovaným rozpouštědlem, vhodným pro rozpuštění oligoesterů, byl 

zvolen Arlasolve DMI (dimethyl isosorbid). Je to rozpouštědlo s výbornými 

rozpouštěcími vlastnostmi. Využívá se v kosmetických a lékových přípravcích pro 

zlepšení penetrace účinných látek do tkání. Je např. součástí samoopalovacích krémů, 

přípravků proti akné, topických přípravků s protizánětlivými léčivy.
50

 Orientačně byla 

testována adheze 20% roztoků oligoesterů 3M a 8M v rozpouštědle Arlasolve DMI. 

Roztoky nevykazovaly žádnou míru adheze.  

Třetím testovaným rozpouštědlem k přípravě roztoků oligoesterů byl 

methylpyrrolidon (1-methyl-2 pyrrolidon). Je používán jako rozpouštědlo v nátěrových 

hmotách, čistících prostředcích, při výrobě elektronických zařízení, v petrochemickém 

nebo farmaceutickém průmysl. Toto rozpouštědlo je uvedeno v ČL 2009, Dopl. 2012 

mezi zbytkový rozpouštědly 2. třídy s omezeným použitím, kam se řadí negenotoxické 

zvířecí karcinogeny nebo možná příčinná agens jiné ireverzibilní toxicity, jako je 

neurotoxicita nebo teratogenita. Jde o rozpouštědla podezřelá z jiných významných, ale 

reverzibilních toxicit. Povolená denní dávka (PDE) N-methylpyrrolidonu je 5,3 mg/den 

a limitní koncentrace 530 g/g. 
51

 

Methylpyrrolidon má při 20 °C viskozitu pouze 1,7 mPa.s. Byly připraveny 

20 % roztoky oligoestrů 3M a 8M v methylpyrrolidonu. Měřením na kapilárním 

viskozimetru byla stanovena viskozita 20% roztoku oligoesteru 3M a 8M 

v methylpyrrolidonu (Tab. 5 a 6). Došlo přibližně k pětinásobnému zvýšení viskozity, 

přesto bylo možno tyto roztoky aplikovat rozprašováním.  

 

Orientačně byla testována adheze 20% roztoků oligoesterů 3M a 8M 

v methylpyrrolidonu po aplikaci na mucin a po přelití fosfátcitrátovým pufrem. Roztoky 

na mucinu držely, nesmývaly se, byly proto použity pro testování adheze smývací 

metodou. 
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9.3 Metodika vyhodnocení adhezivních testů 

Adhezivní test byl v různých modifikacích realizován celkem třikrát (Tab. 4.). 

V průběhu prvního testování se vzorky disolučního média s uvolněným oligoesterem 

a vzorky mucinu odebrané s dosud adherovaným oligoesterem vytřepávaly do toluenu. 

Poměr vodné fáze, kterým bylo odebrané disoluční médium nebo adherovaný oligoester 

s mucinem s přídavkem pufru, k toluenu byl 1:1. Toluen nebyl ale nejlepší volbou. 

Barvivo se lepilo na stěny dělící nálevky a do toluenu přecházelo neochotně i přes to, že 

předtím byla rozpustnost barviva v toluenu zkoušená. Vyhodnocení se nepodařilo, byly 

naměřeny velmi nízké absorbance a vypočtené výsledky uvolněných procent barviva 

neodpovídaly skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se disoluční test nepodařilo vyhodnotit, 

byl test opakován znovu za jiných podmínek. 

V druhém adhezivním testu byl pro vytřepávání odebraných vzorků zvolen 

místo toluenu dichlormethan. Změnil se i poměr vodné fáze a rozpouštědla na 1 : 2. Do 

dichlormethanu při vytřepávání barvivo ochotně přecházelo, tudíž z naměřených 

absorbancí se podařilo vypočítat uvolněné množství barviva.  

V třetím adhezivním testu bylo pro obarvení testovaných oligoesterů změněno 

použité barvivo. Místo Sudanu III bylo použito Indigo. Průběh disolučního testu 

oligoesterů obarvených Indigem i zpracování vzorků bylo bez problémů. Množství 

uvolněného barviva, vypočtené z naměřených absorbancí s využitím kalibračních 

přímek (Obr. 12 a 13), vycházelo v záporných číslech. Důvodem je vysoká hodnota 

úseku vytnutého kalibrační přímkou na ose y. Tento analytický či matematický problém 

bude konzultován a řešen v dalších, tematicky navazujících pracích. 

9.4 Adhezivita oligoestrů 3M a 8M 

Byla testována adheze 20 % roztoků oligoesterů 3M a 8M v methylpyrrolidonu. 

Pro testování byla použita tzv. „smývací“ technika. Pozorovalo se, jak se v daných 

časových intervalech množství obarveného oligoesteru uvolňuje z mucinu, popř. kolik 

ho na mucinu zůstává. Na Obr. 14 je zobrazen průběh uvolňování oligoesteru 3M 

z mucinového podkladu a na obr. 15 je znázorněno množství, které zůstává na 

mucinovém podkladu adherováno. Během 15 minut došlo k uvolnění 38 % oligoesteru 

aplikovaného na mucinový podklad. Poté se oligoester uvolňoval z mucinu téměř 

lineárně a po 120 minutách se z podkladu uvolnilo prakticky veškeré množství 

oligoesteru. 
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Na Obr. 17 a 18 je zobrazen průběh uvolňování resp. adheze oligoesteru 8M. 

Během 15 minut došlo k uvolnění přibližně 50 % oligoesteru a celková doba adheze 

byla asi 75 minut. Oligoester 8M se z mucinového podkladu uvolňoval rychleji, zatímco 

oligoester 3M adheroval na mucin déle a rovnoměrně se z něho uvolňoval. 
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10 ZÁVĚRY 

Z experimentu, provedeného v rámci předložené diplomové práce, je možno 

učinit následující závěry: 

 

1. Barvivem vhodným k obarvení oligoestrů 3M a 8M je Sudan III. Adhezivita 

oligoesterů může být indikována množstvím uvolněného barviva v průběhu testu 

adheze smývací metodou. 

 

2. N-methylpyrrolidon je vhodným rozpouštědlem pro získání roztoků oligoestrů 

3M a 8M, které mají dynamickou viskozitu vhodnou k aplikaci rozprašováním. 

Vhodná koncentrace oligoesterů 3M a 8M v methylpyrrolidonu pro zajištění 

dostatečné míry adhezivity  je 20 %. 

 

3. 20 % roztoky oligoesterů 3M a 8M v N-methylpyrrolidonu vykazují po aplikaci 

rozprašováním adhezivitu k mucinovému podkladu. U oligoesteru 8M zůstane 

adherováno 50 % aplikovaného množství po dobu 15 minut; u oligoesteru 3M 

po dobu 45 minut. Oligoester 8M se z mucinového podkladu uvolňoval rychleji, 

zatímco oligoester 3M adheroval na mucin déle a rovnoměrně se z podkladu 

uvolňoval.  
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