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2 ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá inkorporací léčiv do polyesterů metodou tavení a metodou 

rozpouštění ve vhodném rozpouštědle. Testovány byly lineární polyester kyseliny  

D,L-mléčné a glykolové (PLGA) a polyester větvený tripentaerythritolem (3T), do kterých 

byl inkorporován flukonazol nebo baze terbinafinu. Teoretická část je zaměřena na popis, 

hodnocení a využití metody DSC, teplotu skelného přechodu (Tg) a zbytková rozpouštědla. 

V experimentální části byla měřena Tg vzorků zpracovaných tavením nebo rozpouštěním 

v butanonu, dichlormethanu, ethylacetátu nebo methylesteru kyseliny mravenčí. Byl 

studován průběh liberace flukonazolu nebo acikloviru z polyesterů PLGA a 3T 

zpracovaných metodou tavení bez použití plastifikátoru. Množství uvolněného léčiva bylo 

stanoveno metodou spektrofotometrie a metodou HPLC. Z výsledků práce vyplývá, 

že hodnoty Tg polyesterů jsou vyšší než obyčejná teplota, proto je inkorporace léčiv 

obtížná. Flukonazol a baze terbinafinu ovlivňují Tg polyesterů minimálně. Pro inkorporaci 

léčiv metodou rozpouštění je nejvhodnějším rozpouštědlem methylester kyseliny 

mravenčí. Liberace léčiv je rychlejší z lineárního polyesteru PLGA, než z větveného 

polyesteru 3T. 

 

Klíčová slova: větvené polyestery, flukonazol, aciklovir, terbinafin, teplota skelného 

přechodu. 
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3 ABSTRAKT 

This diploma thesis deals with the incorporation of drugs into the polyesters using melting 

method and the method of polyester dissolving in a suitable solvent. A linear polyester 

of D,L-lactic and glycolic acid (PLGA) and the polyester branched with tripentaerythritol 

(3T) with incorporated fluconazole or terbinafine base were tested. The theoretical part is 

focused on the characterization, evaluation and utilization of DSC methods, glass transition 

temperature (Tg) and residual solvents. In the experimental part the Tg of the samples 

processed by melting or dissolving in butanone, dichloromethane, ethyl acetate or methyl 

ester of formic acid was measured. The release of fluconazole or acyclovir from polyesters 

of PLGA and 3T processed by melting without plasticizer was studied. The amount 

of released drug was determined by spectrophotometry and HPLC. The results show that 

the values of Tg polyesters are higher than the ambient temperature, therefore 

the incorporation of the drug is difficult. Fluconazole and terbinafine base influence Tg 

of polyesters in small extent. Methyl ester of formic acid is the most suitable solvent 

for the incorporation of drugs by dissolution method. The liberation of drugs from linear 

polyester of PLGA is faster than from branched polyester of 3T. 

 

Keywords: branched polyesters, fluconazole, acyclovir, terbinafine, glass transition 

temperature. 
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4 ZADÁNÍ 

Zadáním diplomové práce je najít vhodnou metodu inkorporace léčivých látek 

do polyesterů kyseliny D,L-mléčné a glykolové, syntetizovaných na katedře Farmaceutické 

technologie Farmaceutické fakulty UK. Zadání je možno formulovat v následujících 

bodech: 

 

1. Připravit matrice složené z polyesteru a léčiva metodou tavení polyesteru 

bez použití plastifikátoru a metodou rozpouštění polyesteru ve vhodném 

rozpouštědle. 

2. Použít lineární polyester kyseliny glykolové a kyseliny D,L-mléčné (PLGA) 

a polyester větvený tripentaerythritolem (3T). 

3. Pro rozpuštění polyesterů použít butanon, dichlormethan, ethylacetát a methylester 

kyseliny mravenčí. Rozpouštědla odstranit sušením ve vakuové sušárně po dobu 

3 dnů.  

4. Určit teplotu skelného přechodu polyesterů a polymerních matric složených 

z polyesteru a léčiva (flukonazol, terbinafin baze). 

5. Provést disoluční test flukonazolu a acikloviru z matric připravených metodou 

tavení bez plastifikace. 
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5 ÚVOD 

Diplomová práce tematicky a metodologicky navazuje na diplomové práce 

z předchozích ročníků1,2 a je zaměřena na metody inkorporace léčiv do polyesterových 

nosičů, studium jejich termických a liberačních vlastností. Polyestery se využívají jako 

vstřebatelný šicí materiál na rány, který degraduje obvykle během několika dnů, nebo 

náhradní tkáně, které se vstřebávají týdny až několik let, dokud nenahradí zcela původní 

tkáň. Rovněž se používají jako nosiče léčiv v systémech s řízeným uvolňováním. V této 

funkci se upřednostňují polyestery větvené s nižší molární hmotností, které degradují 

během několika hodin či dnů. 

V práci byly testovány polymerní nosiče 3T a PLGA, které byly syntetizovány 

na katedře Farmaceutické technologie. Jedná se o lineární kopolymery kyseliny mléčné 

a glykolové, nebo větvené terpolymery, kde jako větvící složka byl použit 

tripentaerythritol. Struktury mají různý stupeň rozvětvení a relativně nízkou molární 

hmotnost. Tripentaerythritol je zastoupen v reakční směsi v různé koncentraci, nejčastěji 

jako 1%, 3% nebo 5%. Vyšší koncentrace se nepoužívají, protože s přibývajícím 

množstvím větvící složky dojde k rychlejšímu vyčerpání substrátu a tvoří se buď molekuly 

s krátkými řetězci, nebo molekuly s řetězci delšími, ale nestálými. 

Testované polyestery mají vysokou viskozitu a inkorporace léčiv bez předchozí 

plastifikace je obtížná. Přítomnost plastifikátoru v soustavě ovšem kromě zpracovatelnosti 

ovlivňuje i liberaci léčiv. Cílem práce bylo najít vhodnou metodu inkorporace léčiv 

do polyesterových nosičů bez jejich plastifikace.  
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6 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

3T  polyester větvený 3% tripentaerythritolu v reakční směsi 

A  absorbance 

ACV  aciklovir 

DSC  diferenciální skenovací kalorimetrie 

FLU  flukonazol 

PLGA  kopolymery kyseliny D,L-mléčné a kyseliny glykolové 

Tg  teplota skelného přechodu [°C] 

TRB  terbinafin 
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7 TEORETICKÁ ČÁST 

7.1 Diferenciální skenovací kalorimetrie 

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC, differential scanning calorimetry) je 

termoanalytická metoda zkoumající tepelné vlastnosti vzorku. Tato metoda je založena 

na udržování izotermní teploty vzorku se srovnávacím vzorkem. Množství tepla, které je 

potřebné k udržení izotermní teploty, závisí na čase a teplotě. Měří se elektrický příkon. 

V popisované metodě se využívá vzorků o malých množstvích, řádově v miligramech, 

čímž se podstatně sníží tepelný spád. Celý systém se vyznačuje malou tepelnou kapacitou, 

což znamená, že se může použít velké rychlosti ohřevu a zároveň má celé zařízení velkou 

rozlišovací kapacitu. Lze tedy říci, že se jedná o kalorimetrickou metodu, jelikož množství 

tepla, které se spotřebovalo, je přímo úměrné množství spotřebované elektrické energie 

na zahřátí srovnávacího vzorku (standardu). 

7.2 Princip metody 

Při této metodě se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku 

ve vzorku, která je přímo úměrná okamžitému měrnému teplu, se plynule měří.3 Měrný 

plášť obsahuje dvě nádobky, které jsou symetrické. Vzorek polymeru se vloží na jednu 

z nich a druhá nádobka obsahuje srovnávací vzorek. Obě se připojí na topné zařízení. 

Přes počítač se zapne ohřívač, který začne zahřívat nádobky specifickou rychlostí.4 Teplota 

vzorku musí být izotermní s teplotou srovnávacího vzorku a měří se teplo, které dodáváme 

vzorku v závislosti na čase nebo teplotě. Jde o kalorimetrickou metodu, protože množství 

uvolněného tepla je přímo úměrné množství elektrické energie spotřebované na zahřátí 

vzorku.3 

Rozlišují se dva základní typy diferenciální srovnávací kalorimetrie: 

a) s tepelným tokem, tzv. heat-flux DSC 

b) s kompenzací příkonu, tzv. power-compensation DSC 
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7.2.1 DSC s tepelným tokem 

DSC s tepelným tokem je definovaná jako změna tepla, která je měřena v prostředí 

s přesně definovaným tepelným vedením a tepelným odporem. Základní měřící parametr je 

teplotní rozdíl, který rozhoduje o intenzitě změny a z toho plynoucího tepelného toku.5 

Teplota vzorku se zjišťuje pomocí termočlánku, který je v neustálém kontaktu se vzorkem. 

Zařízení se skládá z měřící hlavy s držákem pro vzorek a držákem pro srovnávací látku, 

pece, termostatu, zdroje plynů a zdroje napětí. Změřené signály jsou zaznamenány 

v počítači.6 Oba vzorky mají svá teplotní čidla a navzájem jsou spojeny tepelným mostem. 

Když se bude měnit teplota, ať už endotermicky nebo exotermicky, tak se považuje 

za rozdíl teplot mezi vzorky tepelný tok, který proudí právě tímto spojovacím mostem. 

Změna teplotní dráhy je měřena několika cestami. Podle měřícího systému se rozlišují 

nejčastější základní typy: 

 

a) diskovitý typ měřícího systému 

Změna tepla v diskovitém měřícím systému se odehrává přes disk, který slouží jako pevná 

podpora. Vzorky jsou umístěny na tomto disku symetricky k centru. Teplota senzorů je 

integrovaná na disk (Obr. 1). 

Když je zařízení zahříváno, přenáší se teplo přes disk na vzorky. Pokud je zařízení ideálně 

symetrické, tzn. vzorky jsou stejného druhu, tak bude stejná teplota jak vzorku, který se 

zjišťuje, tak vzorku srovnávacího. Rozdíl tepelného toku vyjádřený ve formě rozdílu 

v elektrickém potenciálu je nulový. Pokud je narušena stálá rovnováha v přenosu tepla 

mezi vzorky, bude tepelný tok rozdílný. 

Zařízení má prostý a jednoduchý vzhled s vysokou citlivostí, spotřeba vzorku je malá. 

Teplotní rozdíl mezi pecí a vzorkem je limitovaný a dovolí pouze střední zahřívací 

a ochlazovací rychlost. 
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Obr. 1: Zařízení pro DSC s tepelným tokem diskovitého typu5 

 

 

 

b) cylindrický (válcovitý) typ měřícího systému 

Zařízení obsahuje dvě válcovité dutiny. Každá je spojena s pevně fixovanou nádobou 

určenou pro vzorek, a proto je charakteristickým rysem tohoto systému více 

termoelektrických článků. Tedy každá nádoba je v kontaktu s velkým počtem 

termoelektrických článků, které jsou spojeny v sérii mezi nádobou a pecí. Tyto 

termočlánkové spoje nebo vodiče jsou dominantní ve vedení tepla mezi vzorky a pecí. Obě 

vzorkové nádoby jsou navzájem oddělené, veškeré vedení tepla se uskuteční jen v části 

masivní pece (Obr. 2). 

Jedná se o velmi citlivou metodu, při které se spotřebuje velké množství vzorku. 

Vyznačuje se dlouhou časovou konstantou, která je následována jen nízkou zahřívací 

rychlostí, ačkoli citlivost na jednotku objemu je velmi vysoká. 
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Obr. 2: Zařízení DSC s tepelným tokem cylindrického typu5 

 

 

 

7.2.2 DSC s kompenzací příkonu 

Na rozdíl od DSC s tepelným tokem je teplotní rozdíl mezi vzorkem a standardní látkou 

konstantní a měří se elektrický příkon, který se musí dodávat, aby teplota obou vzorků byla 

konstantní. DSC obsahuje dvě měřící cely, a proto i dva tepelné zdroje. Mezi jednotlivými 

vzorky musí být úplná izolace, aby se navzájem tepelně neovlivňovaly. Sledovaný vzorek 

i standardní vzorek mají svá teplotní čidla a topná tělíska. 

Pokud neprobíhají žádné děje mezi vzorky, jsou oba zahřívány stejně. Pokud proběhne 

endotermický děj, tak vzorek, který se měří, bude mít menší teplotu než standardní vzorek. 

Aby teploty byly opět vyrovnány, musí se dodat větší množství energie měřenému vzorku. 

U exotermického děje je tomu naopak, tedy se musí snížit energie, která prochází měřeným 

vzorkem, aby se teplota vyrovnala. V popsaném zařízení je k vyrovnání teplot důležitá 

kompenzace příkonu. Je to velmi citlivá metoda, při které se rychle střídají teploty. 
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7.3 Hodnocení měření 

Výstupem měření je závislost mezi termickými vlastnostmi a molekulární strukturou 

polymeru, jeho morfologií a požadavky na jeho výrobu. Toto ukazuje například na druh 

krystalické struktury, teplotu tání nebo skelného přechodu nebo oxidační stabilitu. Pokud 

se během výroby nebo použití polymeru změní teplotní poměry nebo chemické nebo 

mechanické parametry, pak se změní i jeho termické vlastnosti.7 

Jak bylo uvedeno dříve, teplota se může měnit buď endotermicky, nebo exotermicky. 

Exotermický děj může být vyvolán buď oxidací, krystalizací nebo reakcí v pevné fázi. 

Naopak endotermický děj vyvolává například tání, desolvatace, rozpouštění, změny 

modifikací nebo polymorfní přeměny.8 

Tepelné proudění skenovací kalorimetrie se měří v závislosti na teplotě nebo čase. Data se 

získávají přes počítač, kde se zobrazí na monitoru ve formě křivky. 

Z výsledné křivky lze vyčíst následující údaje: 

a) Nulová linie (viz. obr. zeroline)- je přímka získaná měřením bez přítomnosti 

měřeného i srovnávacího vzorku. Ukazuje na teplotní chování měřícího systému. 

Čím menší je teplotní nebo časové rozmezí, tím je přístroj lepší. 

b) Základní linie (viz. obr. baseline)- je část křivky tepelného toku DSC produkovaná 

v průběhu rovnovážného stavu, tzn. že ve vzorku neprobíhají žádné přechody nebo 

reakce. Základní linie je součet nulové linie a teplotního toku, který je způsobený 

rozdílem tepelné kapacity v měřeném vzorku a srovnávacím vzorku. 

c) Pík (viz. obr. peak) se na měřené křivce objeví, když je narušen rovnovážný stav 

tepelně aktivovanou výrobou nebo spotřebou tepla ve vzorku a projeví se jako 

maximum nebo minimum, které se následně vrátí k základní linii. 

d) Schod (step)- je oblast, ve které nastávají výrazné změny v měřeném vzorku, 

ať už v důsledku teploty nebo času. 

e) Stabilizovaný stav tzv. fáze plato- stav, při kterém nedochází k žádným změnám 

a změřená oblast je konstantní v určitém časovém nebo teplotní okamžiku. 

f) Interpolovaná základní linie (viz. obr. interpolated baseline)- je křivka, která je 

konstruována v oblasti píku tak, že je připojena k měřené křivce před a za píkem, 

jako by se žádné reakční teplo nevyměňovalo. 

g) Výška píku (peak heigh) je maximální rozdíl mezi píkem a základní linií. 

h) Plocha píku (peak area) je plocha, která je ohraničená píkem a interpolovanou 

základní linií. 
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i) Důležité teploty charakterizující systém (Obr. 3): 

-Ti počáteční teplota píku značí počátek píku. Jedná se o křivku měřené hodnoty, 

která se začíná odchylovat od základní linie. 

-Te extrapolovaný nástup teploty píku. V tomto bodě protíná pomocná linka 

přes vzestupnou část píku základní linii.  

-Tp maximální teplota píku. Tato teplota označuje maximum rozdílu mezi křivkou 

měřené hodnoty a základní linií. 

-Tc extrapolovaný pokles teploty píku. V tomto bodě protíná pomocná linka 

přes sestupnou část píku hlavní linii. 

-Tf finální teplota píku. Křivka měřené hodnoty dosáhla opět hodnoty základní 

linie. 

 

Obr. 3: Příklad DSC křivky a určení charakteristických teplot8 
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Obr. 4: Typická DSC-křivka organického polymeru8 

 

 

7.3.1 Teplota skelného přechodu 

Teplota skelného přechodu Tg je důležitou vlastností polymerů. Většina z nich se 

při nízkých teplotách vyskytuje ve skelném stavu, tedy jsou křehké a tvrdé. Při určitém 

překročení teploty přecházejí do stavu kaučukovitého. Přechod z jednoho stavu do druhého 

je vyznačován Tg a je u řady polymerů vysvětlován různými mechanismy. 

Jednotlivé polymery se liší konstitucí a konfigurací. Tg nejvíce ovlivňuje změnu ohebnosti 

řetězce, a proto můžeme polymery rozdělit na 2 skupiny. Do první skupiny řadíme 

polymery s tuhými řetězci, např. polystyren nebo polymethylmethakrylát. Za normálních 

podmínek jsou tvrdé. Tg mají nad  pokojovou teplotu a při překročení této teploty měknou. 

Do druhé skupiny patří polymery s ohebnými řetězci, např. polyethylen. Tyto jsou 

na rozdíl od první skupiny za normálních podmínek měkké, Tg mají pod pokojovou 

teplotou a při ní tvrdnou až křehnou.9 

Na základě tepelného pohybu se může rozlišit chování polymerů v závislosti na teplotě. 

Pokud je uvažován amorfní materiál, tak lze popsat tepelný pohyb na čtyřech příkladech 

a to jako translační pohyb celých makromolekul, který způsobuje tok materiálu, 

tzn. že makromolekuly mezi sebou klouzají, nebo pohyb jednotlivých segmentů 

makromolekul, který dovolí ohyb a tím způsobí elasticitu materiálu. Jako třetí typ 

tepelného pohybu je uvažován pohyb jen určitých atomů v hlavním řetězci makromolekuly 

nebo postranních skupin hlavního řetězce. Poslední typem se rozumí rovnovážné vibrace 

atomů.10 
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Obr. 5: Závislost specifického objemu amorfního polymeru na teplotě a dosažení teploty 

skelného přechodu při rychlém (a) a pomalém (b) ochlazování vzorku polymeru10 

 

 

 

Tg je závislá na volném objemu. Čím je větší, tím větší je i pohyb segmentů a Tg se 

dosáhne dříve. Polární vazby nebo aromatické struktury omezují pohyb segmentů a tím 

i Tg je větší. Přídavkem různých změkčovadel a rozpouštědel, tzn. nízkomolekulárních 

látek, se Tg výrazně sníží. 

Každý amorfní polymer s dostatečně vysokou molekulovou hmotností vykazuje nad Tg 

kaučukovité elastické vlastnosti.10 Když působí na polymer určité napětí, vykazuje určitou 

deformaci. Pokud napětí přestane působit, polymer se opět navrátí do původního stavu. 

V polymeru jsou ale jednotlivé segmenty do sebe začleněny, vytváří tzv. pletence, které se 

uvolňují, když napětí působí delší dobu. Materiál vykazuje určitý tok, segmenty se 

posunou a deformace částečně přetrvává i po vymizení napětí. Polymery tedy mají chování 

viskoelastické.  
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Obr. 6: Teplota tání krystalického polymeru nalevo, teplota skelného přechodu amorfního 

polymeru napravo11 

 

 

7.4 Norma Diferenciální snímací kalorimetrie 

Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) se řídí evropskou normou EN ISO 11357-

1:2009. Tato norma specifikuje několik metod pro termickou analýzu polymerů a směsí 

polymerů, např. termoplastů, reaktoplastů a elastomerů. Dále je norma určena 

pro zkoumání a měření různých vlastností a jevů souvisejících s výše uvedenými 

materiály, např. fyzikální přeměny (skelný přechod, fázové přechody atd.), chemické 

reakce (polymerace, síťování atd.), stability vůči oxidaci nebo tepelné kapacity.12 

Norma stanovuje podmínky pro jednotlivé zkušební zařízení a materiály. Nastavuje 

důležité parametry, které se musí při měření různých materiálů dodržet.  

K dispozici je široká škála kalibračních materiálů a proplachovací plyn, který by měl být 

suchý a inertní, k zabránění oxidace nebo hydrolyzaci při testování látek. 

Zkušební vzorek by měl mít hmotnost v rozmezí mezi 2 mg až 40 mg.12 
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7.5 Využití metody DSC 

DSC je hojně využívaná metoda při hodnocení vlastností polymerů. Mezi nejvýznamnější 

aplikace patří zjišťování bodu tání a teploty skelného přechodu. Metoda často odhaluje 

různé poruchy polymerů, nečistoty a podle teplot varů lze zjistit i přítomnost změkčovadel.  

Dále se zabývá tím, jak se daný výrobek zachová při mechanickém namáhání nebo proč se 

chová jiným způsobem, než se od něho očekává. Dá se tedy snadno zjistit, který výrobek 

má horší kvalitu než standardní výrobek. 

Pomocí metody DSC se dají identifikovat jednotlivé materiály, protože se zobrazí různými 

křivkami na záznamu. Složení neznámých vzorků se může identifikovat například 

spektroskopickou metodou využívající infračerveného záření. Dále umožňuje zkoumat 

oxidační stabilitu vzorků na základě změny atmosféry vzorku, speciálně pro vzorky 

polyethylenu a polypropylenu. Vzorek se upravuje nejprve v inertní atmosféře 

za přítomnosti dusíku a následně se přidá kyslík. Na DSC záznamu se oxidace projeví jako 

odchylka od základní linie. Je to zkouška především na stabilitu materiálů a určení 

optimálních skladových podmínek. 

Metoda je hojně využívána i u studia tekutých krystalů, jelikož dokáže zjistit i malé 

množství energie přechodu. Tyto krystaly procházejí při své přeměně z pevného 

do kapalného skupenství ještě přes tzv. mezomorfní stav.  

Určitou nevýhodou může být měření maximálně do teploty 400 °C. 

DSC metodu lze dále využít k některým účelům, z nichž příklady jsou uvedeny níže: 

- při průmyslovém zpracování pryží a pryskyřic 

- měření měrné tepelné kapacity nebo analyzovat stárnutí polymerů 

- ve farmaceutickém průmyslu, kde je velmi využitelná při analýze drog. 
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7.6 Zbytková rozpouštědla povolená pro použití ve farmacii 

Mezinárodní konference o harmonizaci požadavků pro registraci léčivých přípravků 

pro humánní použití (ICH) přijala Pokyn pro zbytková rozpouštědla jako nečistoty, který 

předepisuje limitní hodnoty pro obsah rozpouštědel, jež mohou zůstat v léčivých látkách, 

pomocných látkách a léčivých přípravcích po jejich výrobě.13 Mezi zbytková rozpouštědla 

se řadí organické těkavé látky, které jsou používány nebo produkovány při výrobě léčivých 

látek nebo léčivých přípravků.14 

Rozpouštědla přidávaná k polymerům interagují s jejich řetězci, ale nejsou chemicky 

vázaná na primární strukturu polymeru, mohou tedy být vypařena. Je snahou najít správný 

typ a koncentraci rozpouštědla v závislosti na efektivnosti při výrobě, biokompatibilitě 

a nízké toxicitě.15 

Rozpouštědla by neměla být přítomna v léčivých látkách, pomocných látkách nebo 

léčivých přípravcích. Vyšší hladiny zbytkového rozpouštědla se mohou vyskytovat pouze 

u přípravků, které se používají krátkou dobu nebo pro přípravky s místním použitím. 

Zbytková rozpouštědla se klasifikují do 3 tříd. Do 1. třídy spadají rozpouštědla, kterých je 

lepší se vyvarovat z důvodu jejich kancerogenity a negativního vlivu na životní prostředí. 

Patří k nim benzen, chlorid uhličitý, dichlorethan nebo trichlorethan. Rozpouštědla 2. třídy, 

např. chloroform, acetonitril, dichlormethan, toluen a methanol, mají omezené využití, 

protože mohou být neurotoxická nebo teratogenní. 3. třídu tvoří rozpouštědla s nízkou 

toxicitou jako je např. aceton, ethanol, dimethylsulfoxid, ethylacetát, ethylformiát. 

Rozpouštědla, u kterých nejsou známy údaje o toxicitě, se přiřazují do 4. třídy; jsou 

to např. isopropylether, methylisopropylketon. Hodnoty povolené denní dávky se pohybují 

od 3 mg do 50 mg za den.13 

  



 

 

7.6.1 Butanon 

Butanon je bezbarvá kapalin

a acetonu. Jde o hojně používané rozpouštědlo, 

pryskyřic, plastů, lepidel aj. Jedná se o dráždivou látku. 

methylethylketonperoxidu, katalyzátoru pro

 

Další názvy: ethylmethylketon
Sumární vzorec: C4H8O 
Molární hmotnost: 72,11 g/mol
Teplota tání: -86 ºC 
Teplota varu: 80 ºC 
Hustota: 0,81 g/cm3 

 

7.6.2 Dichlormethan 

Dichlormethan je čirá bezbarvá kapalina, která zapáchá podobně jako ether. Je nehořlavý, 

ale s kyslíkem může tvořit výbušnou směs. Řadí 

Využívá se hojně v chemickém i farmaceutickém průmyslu jako rozpouštědlo při

antibiotik, steroidů, vitamínů. Je 

používá jako inhalační anestetikum.

Dichlormethan je degrad

eliminuje s poločasem rozpadu

délka rozpadu prodloužit až 

ke vzniku fotochemického smogu a má bioakumulační schopnost

nebezpečný pro zdraví člověka a jiných živočichů.

 

Další názvy: 
methylenchlorid, DCM, MCL
Sumární vzorec: CH2Cl2
Molární hmotnost: 84,96 g/mol
Teplota tání: -96,7 ºC 
Teplota varu: 39 ºC 
Hustota: 1,325 g/cm3 (4 ºC) 
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kapalina s ostrou, sladkou vůní, která připomíná 

hojně používané rozpouštědlo, které se používá při

pryskyřic, plastů, lepidel aj. Jedná se o dráždivou látku. 

methylethylketonperoxidu, katalyzátoru pro některé polymerizační reakce.

Další názvy: ethylmethylketon 
 

Molární hmotnost: 72,11 g/mol 

Obr. 7: Strukturní vzorec butanonu

 

Dichlormethan je čirá bezbarvá kapalina, která zapáchá podobně jako ether. Je nehořlavý, 

kyslíkem může tvořit výbušnou směs. Řadí se mezi těkavé organické látky

chemickém i farmaceutickém průmyslu jako rozpouštědlo při

ibiotik, steroidů, vitamínů. Je obsažen v herbicidech a insekticidech. V

používá jako inhalační anestetikum. 

e degradován fotolyticky. V přítomnosti hydroxylových radikálů

poločasem rozpadu 1-3 měsíce. Bez přítomnosti slunečních paprsků se m

délka rozpadu prodloužit až na rok, jelikož neabsorbuje světlo větší než 

vzniku fotochemického smogu a má bioakumulační schopnost

zdraví člověka a jiných živočichů. 

methylenchlorid, DCM, MCL 

2 

Molární hmotnost: 84,96 g/mol 

(4 ºC)  

Obr. 8: Strukturní vzorec dichlormethanu

 

řipomíná kombinaci karamelu 

které se používá při výrobě gumy, 

pryskyřic, plastů, lepidel aj. Jedná se o dráždivou látku. Je prekurzorem 

některé polymerizační reakce.16 

Obr. 7: Strukturní vzorec butanonu17 

Dichlormethan je čirá bezbarvá kapalina, která zapáchá podobně jako ether. Je nehořlavý, 

se mezi těkavé organické látky.18 

chemickém i farmaceutickém průmyslu jako rozpouštědlo při výrobě 

herbicidech a insekticidech. V lékařství se 

hydroxylových radikálů se 

přítomnosti slunečních paprsků se může 

ož neabsorbuje světlo větší než 290 nm. Přispívá 

vzniku fotochemického smogu a má bioakumulační schopnost, proto je velmi 

8: Strukturní vzorec dichlormethanu19 



 

 

7.6.3 Ethylacetát 

Ethylacetát je bezbarvá kapalina 

a dráždivý, zejména pro

až k popraskání kůže. 

rozpouštědlo a ředidlo. Jeho výhodou je ní

vůně. Využívá se ve sloupcové chromatografii a při

 
Další názvy: 
ethylethanoát, ethylester kyseliny octové
Sumární vzorec: C4H8O2

Molární hmotnost: 88,105 g/mol
Teplota tání: -83,6 ºC 
Teplota varu: 77,1 ºC 
Hustota: 0,897 g/cm3 

 

7.6.4 Methylester kyseliny mravenčí

Bezbarvá kapalina vonící po

s methylesterem kyseliny mravenčí j

oxidačními činidly, neboť hrozí nebezpečí vznícení. Se vzduchem vytváří výbušnou 

směs.21 

 

Další názvy: 
methyl-formiát, methyl-
Sumární vzorec: C2H4O2

Látkové množství: 60 g/mol
Teplota tání: -100 ºC 
Teplota varu: 37 ºC 
Hustota: 0,987 g/cm3 
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Ethylacetát je bezbarvá kapalina s charakteristickou sladkou vůní. Je vysoce hořlavý 

zejména pro oči. Místně vysušuje pokožku, při dlouhodobém užívání vede 

 Bývá obsažen v lepidlech a odlakovačích, používá se

rozpouštědlo a ředidlo. Jeho výhodou je nízká cena, relativně malá toxicita a pří

sloupcové chromatografii a při extrakcích v laboratořích. 

ethylethanoát, ethylester kyseliny octové 

2 

Molární hmotnost: 88,105 g/mol 

Obr. 9: Strukturní vzorec ethylacetátu
 

Methylester kyseliny mravenčí 

Bezbarvá kapalina vonící po ovoci. Extrémně hořlavý a dráždivý. Při

methylesterem kyseliny mravenčí je dobré se vyvarovat zahřívání a práci se silnými 

neboť hrozí nebezpečí vznícení. Se vzduchem vytváří výbušnou 

methanoát 

2 

Látkové množství: 60 g/mol 

Obr. 10: Strukturní vzorec methylesteru 
kyseliny mravenčí

 

adkou vůní. Je vysoce hořlavý 

dlouhodobém užívání vede 

lepidlech a odlakovačích, používá se jako 

malá toxicita a příjemná 

laboratořích.  

9: Strukturní vzorec ethylacetátu20 

 

xtrémně hořlavý a dráždivý. Při práci 

vyvarovat zahřívání a práci se silnými 

neboť hrozí nebezpečí vznícení. Se vzduchem vytváří výbušnou 

10: Strukturní vzorec methylesteru 
kyseliny mravenčí22 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8.1 Použité přístroje 

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

Biological termostat Bt 120 

Digitální analytické váhy CAHN 26, Cahn instruments, výr. číslo 39 562, USA 

DSC 200 F3 Maia, NETZSCH 

Horkovzdušná sušárna ULE 400, Memmert 

Přenosný elektrický vařič HEIDOLPH MR 3001 

Spektrofotometr SPECORD 250, Analytik jena 

Stolní digitální pH-metr HANNA model pH 223 

Ultrazvuková lázeň Sonorex Super, BANDELIN 

Vakuová sušárna rozpouštědel, BINDER 

8.1.1 DSC 200 F3 Maia 

Základní parametry: 

Teplotní rozsah: -170 °C až 600 °C 

Topení ceny: 0,001 K/min až 100 K/min 

Chlazení ceny: 0,001 K/min až 100 K/min (v závislosti na teplotě) 

Sensor: tepelný tok systém 

Rozsah měření: 0 mW až ± 650 mW 

Přesnost regulace teploty: 0,1 K 

Enthalpie přesnost: obecně < 1% 

Chlazení: tekutý dusík, Dewarova nádoba 26 l 

Rychlost proplachovacího plynu: 20 ml/s 

Kalibrace: cyklohexan, Hg, KNO3, In, Sn, Bi,  Zn, CsCl2 

Atmosféry: oxid, inertní (statické, dynamické) 

Kelímky: hliníkové o objemu 25 µl 

PC rozhraní: USB23 
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Obr. 11 : DSC přístroj s počítačovou jednotkou24 

 

 

8.2 Použité suroviny 

3T polyester větvený 3% tripentaerythritolu v reakční směsi (Faf UK HK) 

Aciklovir (Pliva Lachema) 

Destilovaná voda (Faf UK HK) 

Dichlormethan (PENTA, Chrudim) 

Ethylester kyseliny octové (LACHEMA, Neratovice) 

Ethylmethylketon (LACHEMA, Neratovice) 

Flukonazol (Pliva Lachema) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (KULICH PHARMA, HK) 

Kyselina citronová monohydrát (Penta; výrobní divize Praha) 

Methylester kyseliny mravenčí (ALDRICH Chemical Company) 

PLGA kopolymer kyseliny DL-mléčné a kyseliny glykolové v poměru 1:1  (Faf UK HK) 

Terbinafin baze (Faf UK HK) 
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8.3 Příprava matric tavením polymerního nosiče 

Matrice byly připraveny tavením polymerního nosiče a inkorporací léčivé látky. 

Polymerním nosičem byl lineární kopolymer kyseliny DL-mléčné a kyseliny glykolové 

(PLGA), nebo terpolymer kyseliny DL-mléčné, kyseliny glykolové a tripentaerythritolu 

(3T). Léčivou látkou byl flukonazol (FLU) nebo aciklovir (ACV), jehož koncentrace 

v matrici byla 5%.  

Do dvou skleněných kádinek o objemu 25 ml bylo naváženo 2,85 g polymerního nosiče 

a byl taven v horkovzdušné sušárně při teplotě 90 °C po dobu 30 minut. K dostatečně 

natavenému polymeru bylo přidáno 0,15 g flukonazolu a soustava byla důkladně 

homogenizována. Roztavená směs byla v tenké vrstvě vylita na folii, po úplném ztuhnutí 

rozdrobněna v porcelánové třence na jemný prášek, ze kterého byly formovány matrice 

pro disoluční testy a odváženy vzorky k měření teploty skelného přechodu na DSC. 

Pro disoluční testy byly připraveny 3 matrice o hmotnosti 200,0 mg. Na dno scintilačních 

lahviček bylo naváženo 200,0 mg polymerního nosiče s inkorporovaným léčivem a směs 

byla po dně lahvičky rovnoměrně rozptýlena. Lahvičky byly postaveny na nahřátou plochu 

vařiče na dobu nezbytně nutnou pro slinutí vzorku do tenké souvislé vrstvy, jejíž plocha 

byla určena průměrem lahvičky. Pro srovnání byly pro disoluční test připraveny vzorky, 

které byly ponechány v práškové formě. 

8.4 Příprava matric rozpouštěním polymerního nosiče 

Matrice byly rovněž připraveny rozpuštěním polymerního nosiče ve vybraném 

rozpouštědle a přidáním léčivé látky. Použitými rozpouštědly byly butanon, dichlormethan, 

ethylacetát a methylester kyseliny mravenčí. Bylo odváženo 1,90 g polyesteru PLGA nebo 

3T, rozpuštěno v 10 ml a přidáno 0,1 mg FLU nebo TER. Roztoky byly vylity 

na antiadhezivní podložku a sušeny ve vakuové sušárně po dobu 1 den a 3 dny. Stejně bylo 

postupováno při přípravě vzorků tvořených pouze polyesterem bez léčiva. Byla měřena 

teplota skelného přechodu takto zpracovaných polyesterů a polyesterových matric 

s léčivem. 
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8.5 Příprava fosfát citrátového pufru 

Pro disoluční testy byl podle chemických tabulek Merck25 připraven fosfát citrátový 

pufr  pH 7,4 v celkovém množství 4000 ml. Na přípravu pufru bylo použito 196 ml 0,1 M 

roztoku kyseliny citronové monohydrátu (roztok A) a 1824 ml 0,2 M roztoku 

hydrogenfosforečnanu sodného dodekahydrátu (roztok B). Roztok A byl připraven 

rozpuštěním 4,12 g kyseliny citronové monohydrátu v 196 ml destilované vody. Roztok B 

byl připraven rozpuštěním 129,86 g hydrogenfosforečnanu sodného dodekahydrátu 

v 1824 ml destilované vody. Roztoky byly navzájem smíchány a konečné pH bylo 

ověřeno digitálním pH metrem.  

8.6 Kalibrační přímka acikloviru 

Do 50 ml odměrné baňky bylo naváženo 1,25 mg acikloviru a přidáno malé množství 

fosfát citrátového pufru o pH 7,4. Vzorek byl ponechán na ultrazvukové lázni, dokud se 

ACV nerozpustil. Po důkladném rozpuštění byl doplněn pufrem po značku. Bylo 

připraveno celkem 5 roztoků o sestupné koncentraci. ACV v použitém pufru absorbuje 

při vlnové délce 256 nm. Jako slepý vzorek byl použit fosfát citrátový pufr o pH 7,4. 

Z naměřených hodnot byla sestrojena kalibrační přímka závislosti absorbance 

na koncentraci, a zjištěna její rovnice: 

y= 0,118x - 0,017 a korelační koeficient R2 = 0,999. 

 

Tab. 1: Absorbance roztoků acikloviru o klesající koncentraci 

 

c (mg/l) A 
25 2,9719 
15 1,7477 
10 1,1531 
5 0,5722 
1 0,1231 
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Obr. 12: Kalibrační přímka acikloviru ve fosfát citrátovém pufru o pH 7,4 při 256 nm 

 

 

8.7 Kalibrační přímka flukonazolu 

30 mg flukonazolu bylo rozpuštěno v malém množství pufru v 50 ml odměrné baňce. 

Protože se léčivo špatně rozpouštělo, baňka se umístila do ultrazvukové lázně, dokud se 

látka zcela nerozpustila. Teprve potom byl doplněn pufr po rysku. Z připraveného roztoku 

bylo odebráno požadované množství kapaliny tak, aby byly připraveny celkem 4 vzorky 

o klesající koncentraci. FLU vykazuje ve fosfát citrátovém pufru o pH 7,4 absorpční 

maximum 261 nm, proto byla absorbance měřena při této vlnové délce. Měřilo se proti 

fosfát citrátovém pufru o pH 7,4. Z naměřených hodnot byla sestrojena kalibrační přímka 

závislosti absorbance na koncentraci, ze které byla zjištěna rovnice:  

y= 0,002x - 0,044 a korelační koeficient R2 = 0,999. 

 

Tab. 2: Absorbance roztoků flukonazolu o klesající koncentraci 

 

c (mg/l) A 

600 1,1717 

480 0,9472 

360 0,693 

240 0,4395 
 

y = 0,118x - 0,017
R² = 0,999
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Obr. 13: Kalibrační přímka flukonazolu ve fosfát citrátovém pufru o pH 7,4 při 261 nm 

 

 

8.8 Průběh disolučního testu 

K matricím ve scintilačních lahvičkách bylo přidáno 15 ml fosfát citrátového pufru pH 7,4 

a lahvičky byly uloženy do termostatu při teplotě 37 °C.  

Ve stanovených časových intervalech (3 hod, 6 hod, 1 den, 3 dny, 6 dnů a 10 dnů) byla 

do prázdných scintilačních lahviček slita veškerá disoluční kapalina. K matricím byl přidán 

nový pufr a opět byly uloženy do termostatu. 

8.8.1 Stanovení množství uvolněného léčiva 

Množství uvolněného léčiva bylo stanoveno spektrofotometricky. Byla měřena 

absorbance disolučních kapalin, které byly odebírány ve stanoveném čase. Flukonazol byl 

měřen při vlnové délce 261 nm proti fosfát citrátovému pufru pH 7,4. Aciklovir byl 

proměřován při vlnové délce 256 nm proti slepému vzorku, kterým byly disoluční kapaliny 

z matric neobsahujících léčiva. 

Nejdříve byla z kalibračních přímek vypočítána koncentrace uvolněného léčiva v mg/l (c1). 

Následně byla z této koncentrace (c1) zjištěna koncentrace v 15 ml fosfát citrátového pufru 

o pH 7,4 (c2). Bylo vypočítáno, kolik procent látky se uvolnilo v určitém čase a zároveň 

byly zaznamenány kumulativní procenta uvolněné látky během celé disoluce. 
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Rovnice a výpočty z kalibrační přímky acikloviru při vlnové délce 256 nm: 

y 0,118x 0,017= −  

1

y 0,017
x

0,118

+
=  

2 1x x 0,015 D= × ×  

2
%

100 x
x

0,05 m

×
=

×
 

Rovnice a výpočty z kalibrační přímky flukonazolu při vlnové délce 261 nm: 

y 0,002x 0,044= −  

1

y 0,044
x

0,002

+
=  

2 1x x 0,015 D= × ×  

2
%

100 x
x

0,05 m

×
=

×
 

 

Vysvětlivky: 

x1 koncentrace uvolněného léčiva (mg/l) 
x2 koncentrace uvolněného léčiva v 15 ml pufru (mg/15ml) 
x% kumulativní procenta (procentuální podíl uvolněného léčiva v %) 
y naměřená absorbance 
D disoluce (zředění roztoku) 
m hmotnost matrice (mg) 
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8.9 Měření teploty skelného přechodu 

8.9.1 Vážení vzorků 

Váhy byly zapnuty a zkalibrovány. Nejdříve byl zvážen samotný kelímek i s víčkem 

a hmotnost byla poznačena. Kelímek byl naplněn zkušebním vzorkem, uzavřen a zvážen. 

Výsledná hmotnost vzorku byla zjištěna odečtením hmotnosti prázdného kelímku. Byly 

připraveny vzorky se samotnými polyestery, matrice s léčivem zpracované tavením 

a matrice s léčivem zpracované rozpouštěním v rozpouštědle. 

8.9.2 Měření na přístroji DSC 

Přístroj byl zapnut nejméně hodinu před měřením a byl proplachován inertním plynem, 

kterým byl při tomto měření dusík. Prázdný kelímek byl umístěn do držáku na referenční 

vzorek a kelímek se vzorkem do držáku pro zkušební vzorek. Přístroj byl uzavřen kryty. 

Byly nastaveny parametry pro měření v počítačovém programu. Byla zadána hmotnost 

prázdného kelímku a navážka vzorku. Vzorky byly zahřívány od -20 °C do 90 °C rychlostí 

10 °C/min (první ohřev) a udržovány při této teplotě po dobu 2 min. Po ochlazení  

na -50 °C byly vzorky znovu zahřívány na teplotu 90 °C rychlostí 10 °C/min (druhý 

ohřev). Z druhého ohřevu byly v inflexním bodě termogramu odečteny hodnoty teploty 

skelného přechodu (Tg). 

8.9.3 Hodnocení měření 

DSC záznamy byly vyhodnoceny pomocí počítačového programu Netzsch Proteus® 

Software, Version 5.2.0. U každého měření byla vybrána křivka druhého ohřevu, ze které 

byla stanovena hodnota Tg. Byl vymezen příslušný pravý a levý limit tak, aby obsahovaly 

největší lineární rozsah základní linie před a za skelným přechodem. Pravý limit byl 10 °C 

a levý limit byl 60 °C. Po nastavení příslušných parametrů byla vygenerována teplota 

skelného přechodu a křivky uloženy (Obr. 14). 
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Obr. 14: Záznam měření na DSC a vyhodnocení hodnoty Tg 
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9 VÝSLEDKY 

9.1 Liberace léčiv 

Tab. 3: Množství flukonazolu uvolněné z nosiče 3T stanovené spektrofotometricky 

 

čas A ředění 
FLU 

 FLU 
[%] 

průměr 
kumulativní 

 
[mg/15ml] % 

3 hod 
0,184 1 1,717 17,09 

13,62 13,62 0,111 1 1,169 11,65 
0,117 1 1,214 12,13 

6 hod 
0,051 1 0,719 7,16 

6,30 19,92 0,024 1 0,517 5,15 
0,043 1 0,659 6,59 

24 hod 
0,132 1 1,327 13,21 

14,85 34,77 0,184 1 1,717 17,11 
0,145 1 1,424 14,23 

3 dny 
0,431 1 3,566 35,50 

31,97 66,74 0,352 1 2,978 29,68 
0,365 1 3,076 30,73 

6 dní 
0,447 1 3,692 36,75 

37,76 104,50 0,492 1 4,027 40,13 
0,441 1 3,644 36,40 

10 dní 
0,271 1 2,372 23,62 

21,70 126,20 0,231 1 2,066 20,58 
0,234 1 2,093 20,91 

 
Obr. 15: Průběh liberace flukonazolu z nosiče 3T stanoveného spektrofotometricky 
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Tab. 4: Množství flukonazolu uvolněné z nosiče 3T stanovené metodou HPLC
∗∗∗∗
 

 

Čas 

Kumulativní množství 
uvolněného 
flukonazolu 

[mg] 

Průměr[mg] Kumulativní % 

3 hod 
0,969 

0,76 7,6 0,667 
0,652 

6 hod 
1,218 

1,02 10,2 0,929 
0,917 

24 hod 
2,148 

2,11 21,1 2,282 
1,906 

3 dny 
5,449 

4,95 49,5 5,018 
4,387 

6 dní 
8,751 

8,34 83,4 8,622 
7,660 

10 dní 
10,804 

10,19 108,9 10,301 
9,454 

 

 

  

                                                 

∗∗∗∗
Stanovení bylo provedeno na katedře Biofyziky a fyzikální chemie Ing. Martinem 

Drastíkem, Ph. D. 
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Obr. 16: Průběh liberace flukonazolu z nosiče 3T stanoveného metodou HPLC
∗∗∗∗ 

 

 

 

Obr. 17: Lineární fáze liberace flukonazolu z nosiče 3T stanoveného metodou HPLC
∗∗∗∗ 

 

 

  

                                                 

∗∗∗∗
Stanovení bylo provedeno na katedře Biofyziky a fyzikální chemie Ing. Martinem 

Drastíkem, Ph. D. 
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Tab. 5: Množství uvolněného flukonazolu z nosiče PLGA stanovené spektrofotometricky 
 

čas A ředění 
FLU 

 FLU 
[%] 

průměr 
kumulativní 

 
[mg/15ml] % 

3 hod 
0,523 1 4,259 42,44 

42,03 42,03 0,475 1 3,899 38,82 
0,555 1 4,499 44,84 

6 hod 
0,396 1 3,307 32,95 

29,75 71,79 0,325 1 2,774 27,62 
0,339 1 2,879 28,69 

24 hod 
0,249 1 2,204 21,97 

25,00 96,78 0,319 1 2,729 27,17 
0,301 1 2,594 25,85 

3 dny 
0,032 1 0,577 5,75 

8,52 105,30 0,115 1 1,199 11,94 
0,060 1 0,790 7,87 

6 dní 
0,147 1 1,439 14,33 

16,09 121,39 0,170 1 1,609 16,02 
0,195 1 1,799 17,92 

10 dní 
0,254 1 2,243 22,35 

19,95 141,34 0,144 1 1,413 14,07 
0,268 1 2,350 23,42 

 

 

Obr. 18: Průběh liberace flukonazolu z nosiče PLGA stanoveného spektrofotometricky 
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Tab. 6: Množství flukonazolu uvolněné z nosiče PLGA stanovené metodou HPLC
∗∗∗∗ 

 

Čas 

Kumulativní množství 
uvolněného 
flukonazolu 

[mg] 

Průměr[mg] Kumulativní % 

3 hod 
4,105 

3,91 39,1 3,532 
4,094 

6 hod 
7,220 

6,56 65,6 5,999 
6,461 

24 hod 
9,073 

8,59 85,9 8,355 
8,326 

3 dny 
9,307 

9,08 90,8 9,204 
8,730 

6 dní 
10,443 

10,28 102,8 10,517 
9,879 

10 dní 
11,128 

10,89 108,9 11,009 
10,522 

 
  

                                                 

∗∗∗∗
Stanovení bylo provedeno na katedře Biofyziky a fyzikální chemie Ing. Martinem 

Drastíkem, Ph. D. 



 

 

Obr. 19: Průběh liberace flukonazolu 
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: Průběh liberace flukonazolu z nosiče PLGA stanoveného metodou HPLC
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Tab. 7: Stanovení uvolněného ACV z nosiče 3T metodou spektrofotometrie 
 

čas A ředění 
FLU  FLU 

[%] 
průměr 

kumulativní 
 

[mg/15ml] % 

3 hod 
0,369 5 0,246 2,44 

2,53 2,53 
0,398 5 0,264 2,63 

6 hod 
0,272 1 0,037 0,36 

0,39 2,92 
0,308 1 0,041 0,41 

24 hod 
0,821 1 0,107 1,06 

1,07 4,00 
0,843 1 0,109 1,09 

48 hod 
0,356 5 0,237 2,35 

2,09 6,09 
0,272 5 0,184 1,83 

5 dnů 
0,534 20 1,402 13,91 

14,29 20,38 
0,561 20 1,469 14,67 

9 dnů 
0,526 20 1,379 13,68 

12,91 33,29 
0,461 20 1,215 12,14 

 

 

Obr. 20: Graf závislosti uvolněného ACV na čase z nosiče 3T metodou spektrofotometrie 
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Tab. 8: Stanovení uvolněného ACV z nosiče PLGA metodou spektrofotometrie 

 

čas A ředění 
FLU  FLU 

[%] 
průměr 

kumulativní 

 [mg/15ml] % 

3 hod 
0,696 10 0,907 9,03 

9,20 9,20 
0,721 10 0,938 9,37 

6 hod 
0,315 10 0,422 4,21 

4,43 13,63 
0,350 10 0,466 4,66 

24 hod 
0,782 10 1,015 10,11 

9,64 23,27 
0,705 10 0,918 9,17 

48 hod 
0,958 15 1,859 18,51 

10,88 34,15 
0,239 10 0,326 3,25 

5 dnů 
0,993 20 2,567 25,56 

27,97 62,11 
1,179 20 3,040 30,37 

9 dnů 
0,395 1 0,052 0,52 

2,81 64,92 
0,786 5 0,510 5,10 

 

 
 
Obr. 21: Graf závislosti uvolněného ACV na čase z nosiče PLGA metodou 
spektrofotometrie 
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Obr. 22: Lineární fáze liberace acikloviru z
spektrofotometrie 
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9.2 Teploty skelného přechodu léčiv 

 
Tab. 9: Teploty skelného přechodu matric připravených tavením 
 

Polyester bez léčiva 5 % flukonazolu 5 % terbinafinu 

PLGA 37,8°C 35,3 °C 36,9°C 

3T 32,5°C 29,9 °C 30,6°C 

 

 
 
Tab. 10: Teploty skelného přechodu vzorků z polyesteru PLGA připravených 

rozpouštěním  
 

Rozpouštědlo 24 hod sušení 3 dny sušení 

butanon 30,6 24,8 

dichlormethan 28,7 29,1 

ethylacetát 27,3 25,2 

methylester kyseliny 
mravenčí 

28,6 34,0 

 
 
 
 
Tab. 11: Teploty skelného přechodu matric z polyesteru PLGA a 5 % flukonazolu 

připravených rozpouštěním  
 

Rozpouštědlo 24 hod sušení 3 dny sušení 

butanon 26,1 28,1 

dichlormethan 33,5 40,1 

ethylacetát 27,7 27,8 

methylester kyseliny 
mravenčí 

36,6 37,3 
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Tab. 12: Teploty skelného přechodu vzorků z polyesteru 3T připravených rozpouštěním  
 

Rozpouštědlo 24 hod sušení 3 dny sušení 

butanon 22,4 24,3 

dichlormethan 27,3 29,8 

ethylacetát 25,7 25,7 

methylester kyseliny 
mravenčí 

31,8 29,3 

 

 
 
 
 
Tab. 13: Teploty skelného přechodu matric z polyesteru 3T a 5 % flukonazolu 

   připravených rozpouštěním 
 

Rozpouštědlo 24 hod sušení 3 dny sušení 

butanon 22,1 23,8 

dichlormethan 30,4 32,5 

ethylacetát 28,3 30,9 

methylester kyseliny 
mravenčí 

30,8 30,1 
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Obr. 23: Vliv doby sušení na teplotu skelného přechodu polyesteru 3T 

 

 

 

Obr. 24: Vliv doby sušení na teplotu skelného přechodu matric tvořených polyesterem 3T 

a flukonazolem 
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Obr. 25: Vliv doby sušení na teplotu skelného přechodu polyesteru PLGA 

 

 

 

Obr. 26: Vliv doby sušení na teplotu skelného přechodu matric tvořených polyesterem 

PLGA a flukonazolem 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

butanon dichlormethan ethylacetát methylester kys. 

mravenčí

T
e

p
lo

ta
 s

k
e

ln
é

h
o

 p
ře

ch
o

d
u

 [
°C

]

bez léčiva-1 den sušení bez léčiva-3 dny sušení

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

butanon dichlormethan ethylacetát methylester kys. 

mravenčí

T
e

p
lo

ta
 s

k
e

ln
é

h
o

 p
ře

ch
o

d
u

 [
°C

]

s léčivem-1 den sušení s léčivem-3 dny sušení



 

45 

 

Obr. 27: Teploty skelného přechodu nosiče 3T v závislosti na přítomnosti léčiva a době 
sušení 
 

 

 

Obr. 28: Teploty skelného přechodu nosiče PLGA v závislosti na přítomnosti léčiva a době 

sušení 
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10 DISKUZE 

V předložené diplomové práci se pracovalo se dvěma polyestery, které byly 

syntetizovány na katedře Farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK.26 Prvním 

byl lineární polyester kyseliny D,L-mléčné a kyseliny glykolové v poměru 1:1, druhým 

větvený terpolymer, syntetizovaný z reakční směsi kyseliny glykolové, kyseliny  

DL-mléčné a 3 % tripentaerythritolu ve funkci větvícího monomeru. Molární hmotnost 

a polydisperzita těchto polyesterů je uvedena v tab. 14. 

 

Tab. 14: Charakteristika testovaných polyesterů 

Označení 
polyesteru 

Číselně střední 
molární hmotnost 

Mn [g/mol] 

Hmotnostně střední 
molární hmotnost 

Mw [g/mol] 

Polydisperzita 
Mw/Mn 

PLGA 4600 7100 1,54 

3T 8600 18400 2,14 

10.1 Teplota skelného přechodu polyesterů a matric s léčivy 

Byla provedena diferenciální skenovací kalorimetrie testovaných polyesterových 

sloučenin a matric s inkorporovaným flukonazolem nebo bazí terbinafinu.27 Vzorky byly 

zahřívány od -20 °C do 90 °C rychlostí 10 °C/min, ochlazeny na -50 °C a znovu zahřívány 

na teplotu 90 °C rychlostí 10 °C/min. Z druhého ohřevu byly v inflexním bodě termogramu 

odečteny hodnoty teploty skelného přechodu. 

Lineární polyester PLGA má Tg 37,8 °C, větvený polyester 3T 32,5 °C (Tab. 9). 

Teploty skelného přechodu jsou vyšší než je teplota místnosti (15 °až 25 °C). Při obyčejné 

teplotě jsou tedy polyestery ve stavu sklovitém, jsou obtížně zpracovatelné a inkorporace 

léčivých látek není možná. Polyestery byly taveny při teplotě 90 °C a léčivo v koncentraci 

5 % bylo přidáno k tavenině. Homogenizace bez plastifikace polyesteru byla ovšem velice 

obtížná, nepomohlo ani opakované tavení a intenzivní mísení. Proto byla tavenina vylita 

v tenké vrstvě na nepřilnavou podložku a po ztuhnutí  rozdrobněna v porcelánové třecí 

misce. Byly odváženy vzorky pro DSC. Teploty skelného přechodu polyesterů byly 

přítomností léčiva ovlivněny nepatrně (Tab. 9). Přítomnost 5 % léčiva inkorporovaného 

do polyesteru způsobila mírný pokles hodnoty teploty skelného přechodu. Léčivo může 

v polymerním terapeutickém systému působit jako tzv. vícefunkční, nebo-li netradiční 

plastifikátor a snižovat Tg polymerního nosiče.28 Nebo naopak vyvolat tzv. antiplastifikaci 
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a Tg naopak zvýšit. Tato druhá alternativa nastává zejména při použití nízkých koncentrací 

plastifikátoru, ať již pravého, nebo netradičního.29 

10.2 Volba rozpouštědla polyesterů 

Jako druhý způsob pro inkorporaci léčiva do polyesterů PLGA a 3T byla zvolena 

metoda rozpouštění polyesteru ve vhodném rozpouštědle, přidání léčiva a odpaření 

rozpouštědla. Zvolenými rozpouštědly byly butanon, dichlormethan, ethylacetát 

a methylester kyseliny mravenčí. Nebyly zjištěny problémy při rozpouštění polyesterů 

ani flukonazolu ve vybraných rozpouštědlech. Polyestery PLGA, 3T i flukonazol se 

ve vybraných rozpouštědlech rozpouštěly dobře.  

Byla provedena termická analýza matric připravených metodou rozpouštění. 

Teploty skelného přechodu byly zjištěny po 24 hodinách a 3 dnech sušení vzorků 

ve vakuové sušárně. Z naměřených hodnot Tg lze usuzovat na přítomnost zbytkových 

rozpouštěděl a vhodnost daného rozpouštědla pro přípravu polymerních matricových 

systémů s léčivem. 

Z naměřených hodnot Tg bylo zjištěno, že i po 3 dnech sušení nedojde k úplnému 

odstranění použitých rozpouštědel z polyesterů a polymerních matric s léčivem. Teploty 

skelného přechodu vzorků zpracovaných rozpouštěním polyesterů a následným sušením 

jsou nižší než teplota skelného přechodu vzorků zpracovaných tavením (Tab. 10 a 12). 

Stejné výsledky byly zjištěny u matric, ve kterých bylo do polyesterů inkorporováno 5 % 

flukonazolu (Tab. 11 a 13). 

Nejmenší rozdíl v hodnotách Tg polyesteru PLGA byl zjištěn při použití methylesteru 

kyseliny mravenčí, u polyesteru 3T při použití dichlormethanu a methylesteru kyseliny 

mravenčí. Dichlormethan patří mezi zbytková rozpouštědla třídy 2 s omezeným použitím 

v léčivých a pomocných látkách a léčivých přípravcích. Tato rozpouštědla by se měla 

pro jejich vlastní toxicitu v léčivých přípravcích limitovat. Povolená denní dávka 

dichlormethanu je 6,0 mg/den a limitní koncentrace 600 µg/g. Methylester kyseliny 

mravenčí není na seznamu zbytkových rozpouštědel uveden. 
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10.3 Liberace léčiv z polyesterových nosičů 

Byla testována liberace flukonazolu a acikloviru z nosičů PLGA a 3T. Současně 

s uvolňováním léčiva do fosfát citrátového pufru probíhá i hydrolytická degradace nosičů, 

jejíž rychlost je ovlivněna molární hmotností a stupněm větvení polyesteru. Disoluční test 

se prováděl po dobu 10 dnů u flukonazolu a 9 dnů u acikloviru. 

Množství uvolněného flukonazolu se stanovilo metodami spektrofotometrie a HPLC. 

Spektrofotometrie se prováděla při vlnové délce 261 nm. Z důvodu zákalu vzorků 

disoluční tekutiny, způsobeného patrně degradačními produkty polyesterů, přesáhly 

kumulativní hodnoty 100% (Tab. 3 a 5). Proto bylo stanovení množství uvolněného 

flukonazolu provedeno metodou HPLC na katedře Biofyziky a fyzikální chemie 

Ing. Martinem Drastíkem, Ph.D. 

Z výsledků vyplývá, že flukonazol se rychleji uvolňoval z lineárního polyesteru 

PLGA než z větveného polyesteru 3T. Z PLGA se už po 3 hodinách uvolnilo přibližně 

40% inkorporovaného flukonazolu, za 24 hod 85 % a celková doba liberace byla 6 dní 

(Tab. 6, Obr. 19). Z větveného polyesteru 3T se za 24 hod uvolnilo asi 20 % flukonazolu, 

do 6. dne probíhala liberace lineárně, dle rovnice: y= 12,36x + 10,10, kde R2= 0,995. 

Celková doba liberace byla 10 dnů (Tab. 4, Obr. 16, 17). 

Množství acikloviru uvolněného z polyesterů PLGA a 3T bylo stanoveno 

spektrofotometricky při vlnové délce 256 nm. Aciklovir se z obou polyesterů uvolňoval 

výrazně pomaleji než flukonazol. Z PLGA se za 24 hod uvolnilo přibližně 20 %, poté 

liberace probíhala lineárně do 4. dne, dle rovnice: y= 10,03x + 12,59, kde R2= 0,996 

a uvolnilo se asi 60 % acikloviru. Následovalo zpomalení liberace a celkově se za dobu 

9 dnů, po kterou byla disoluce realizována, uvolnilo pouze 65 % acikloviru (Tab. 8, 

Obr. 21 a 22). Z větveného polyesteru 3T se aciklovir první dva dny téměř neuvolňoval, 

což lze popsat jako lag-time. Od 2. do 9. dne se uvolnilo pouze asi 30 % acikloviru (Tab. 7, 

Obr. 20).  
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11 ZÁVĚRY 

Z výsledků získaných na základě realizovaných experimentů lze učinit následující závěry: 

 

1. Teploty skelného přechodu polyesterů PLGA a 3T jsou vyšší než je teplota místnosti, 

při obyčejné teplotě jsou tedy ve stavu sklovitém a jsou obtížně zpracovatelné. 

 

2. Inkorporací 5 % flukonazolu nebo baze terbinafinu není teplota skelného přechodu 

významně ovlivněna. Většinou dojde k mírnému snížení Tg, které však nelze hodnotit 

jako plastifikaci. 

 

3. Organická rozpouštědla použitá pro inkorporaci flukonazolu do polyesterů PLGA a 3T 

zůstávají v soustavě jako zbytková rozpouštědla a vztahuje se na ně článek ČL 2009 – 

Dopl. 2012 Zbytková rozpouštědla.  

 

4. Vhodným rozpouštědlem testovaných polyesterů se jeví methylester kyseliny mravenčí, 

a to jak z hlediska ovlivnění teploty skelného přechodu, tak z hlediska toxicity. 

 

5. Spektrofotometrické stanovení flukonazolu bylo zkresleno zákalem, způsobeným patrně 

nerozpuštěnými degradačními produkty. Proto byly stanoveny vyšší hodnoty 

uvolněného flukonazolu, ale průběh disoluční křivky byl stejný jako při použití metody 

HPLC. 

 

6. Disoluce obou inkorporovaných léčiv byla pomalejší z větveného polyesteru 3T než 

z lineárního PLGA.  

 

7. Za dobu 9 dní, po kterou byl realizován disoluční test, se uvolnilo veškeré množství 

inkorporovaného flukonazolu. Acikloviru se z polyesteru PLGA uvolnilo pouze asi 

65 %, z polyesteru 3T asi 35 %. 
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