
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

Katedra farmaceutické technologie 

 

 

 

 

 

OLIGOESTEROVÉ MATRICE 

S PROTIMIKROBNÍMI LÁTKAMI II. 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Hradec Králové 2006     Jana Kapiasová 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji PharmDr. Evě Šnejdrové, Ph.D. za odborné vedení a poskytnuté rady při 

vypracování diplomové práce. 

       Jana Kapiasová 



 3 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................ 5 

2 CÍL PRÁCE ...................................................................................................... 6 

3 SEZNAM ZKRATEK ..................................................................................... 7 

4 TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................... 8 

4.1 BIODEGRADABILNÍ POLYMERY .................................................................8 

4.2 KYSELINA POLYMLÉČNÁ A POLYGLYKOLOVÁ ...........................................9 

4.2.1 Syntéza PLA a PGA .............................................................................9 

4.2.2 Vlastnosti kyseliny polyglykolové ......................................................10 

4.2.3 Vlastnosti kyseliny polymléčné ..........................................................10 

4.3 KOPOLYMERY KYSELINY MLÉČNÉ A GLYKOLOVÉ ...................................11 

4.3.1 Syntéza kopolymerů PLGA ................................................................11 

4.3.2 Vlastnosti PLGA ................................................................................12 

4.4 HYDROLYTICKÁ DEGRADACE LA/GA MATRIC .......................................13 

4.4.1 Současná představa hydrolytické degradace .....................................13 

4.4.2 Faktory ovlivňující hydrolýzu ............................................................14 

4.4.3 Vliv tloušťky matrice ..........................................................................14 

4.4.4 Vnitřně amorfní homo- a kopolymery ................................................16 

4.4.5 Semikrystalické homo- a kopolymery ................................................16 

4.4.6 Vliv léčiva na odbourávání ................................................................16 

4.5 CITRÁTOVÉ ESTERY JAKO PLASTIFIKÁTORY ............................................17 

4.5.1 Fyzikální vlastnosti ............................................................................17 

4.5.2 Mechanické vlastnosti ........................................................................17 

4.5.3 Vliv plastifikátoru na hydrolytickou degradaci .................................18 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ......................................................................... 19 

5.1 POUŢITÉ PŘÍSTROJE .................................................................................19 

5.2 POUŢITÉ SUROVINY .................................................................................19 

5.3 PRACOVNÍ POSTUP ..................................................................................20 

5.3.1 Charakteristika nosičů .......................................................................20 

5.3.2 Příprava pufru ...................................................................................20 

5.3.3 Kalibrační přímka ..............................................................................21 



 4 

5.3.4 Příprava matric ..................................................................................23 

5.3.5 Stanovení uvolněného léčiva ..............................................................23 

5.3.6 Výpočet uvolněného léčiva .................................................................24 

6 VÝSLEDKY ................................................................................................... 26 

6.1 TABULKY ................................................................................................26 

6.2 GRAFY ....................................................................................................37 

7 DISKUZE ....................................................................................................... 49 

7.1 LIBERACE FLUKONAZOLU Z NOSIČŮ ŘADY M .........................................51 

7.2 LIBERACE FLUKONAZOLU V NOSIČŮ ŘADY D ..........................................52 

7.3 LIBERACE TERBINAFINU Z OLIGOESTEROVÝCH NOSIČŮ ..........................53 

8 ZÁVĚRY ......................................................................................................... 56 

9 SOUHRN ........................................................................................................ 57 

10 LITERATURA ............................................................................................... 59 

 



 5 

1 ÚVOD 

V posledních desetiletích se dostaly do popředí zájmu lékové formy 

s kontrolovaným uvolňováním, protoţe skýtají celou řadu výhod zahrnujících zvýšení 

účinnosti léčby, sníţení výskytu neţádoucích účinků souvisejících s kolísáním lékových 

hladin mimo terapeutické meze a v neposlední řadě sníţení nároků na podávání léčiv. 

Tyto výhody se v konečném důsledku promítají v kvalitnější, bezpečnější a pohodlnější 

aplikaci léčiv a tím zvýšení compliance pacientů. Aplikace lékových forem 

s kontrolovaným uvolňováním je významným přínosem v široké škále lékových indikací 

a to zejména u pacientů, u kterých byla nezbytná častá aplikace léčiva parenterální cestou 

a kde bylo nutné operativně doplňovat nedostatečné hladiny tělu vlastních látek (např. 

hormonů).  

Vzhledem k pokračujícímu výzkumu lékových forem s prodlouţeným 

uvolňováním se nacházejí stále nová a nová vyuţití. Jedním z důleţitých aspektů jejich 

rozšíření je relativní dostupnost polymerů, které se vyznačují minimální toxicitou, 

biokompatibilními a biodegradabilními vlastnostmi. Mezi ně patří polyestery alifatických 

α-hydroxykyselin (kyseliny mléčné a kyseliny glykolové) a jejich kopolymery. Hlavním 

degradačním mechanismem je hydrolýza, jejíţ produkty jsou lidskému tělu neškodné a 

vylučují se přirozenými cestami. 

Pro účelnou aplikaci systémů s postupným uvolňováním léčivé látky je nutná 

znalost nejen struktury a vlastností léčivé látky a polymeru, ale také chování těchto látek 

v lidském organismu. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je studovat liberaci terbinafinu a flukonazolu z větvených 

oligoesterových nosičů, plastifikovaných 30% triethylcitrátu, do fosfát citrátového pufru 

pH 7,0. Mnoţství uvolněných léčiv stanovit spektrofotometricky měřením absorbance 

proti pufru a placebo vzorku disoluční tekutiny.  

Zadání práce lze rozdělit do těchto dílčích úkolů: 

1. Připravit matrice o hmotnosti 150,0 mg tvořené nosičem, 4% léčiva a 30% 

triethylcitrátu. 

2. Připravit placebo matrice, bez léčiva, tvořené nosičem a 30% triethylcitrátu. 

3. Připravené matrice podrobit statickému disolučnímu testu při 37°C, jako disoluční 

kapalinu pouţít fosfát citrátový pufr pH 7,0. 

4. Mnoţství uvolněného terbinafinu stanovit měřením absorbance při 222 nm proti pufru 

a proti placebo vzorku disoluční kapaliny.  

5. Mnoţství uvolněného flukonazolu stanovit měřením absorbance při 261 nm proti 

pufru a proti placebo vzorku disoluční kapaliny.  

6. Zhodnotit průběh liberace léčiv z jednotlivých nosičů a význam měření proti placebo 

vzorkům. 
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3 SEZNAM ZKRATEK 

D  dipentaerythritol 

DLLA  kyselina mléčná  

DL-PLA kyselina polymléčná sloţená z racemické směsi izomerů 

GA  kyselina glykolová  

L-PLA  kyselina polymléčná sloţená z L izomerů 

M  mannitol 

Mn  číselný průměr molární hmotnosti 

Mw  hmotnostní průměr molární hmotnosti 

PGA  kyselina polyglykolová 

PLA  kyselina polymléčná 

PLGA  kopolymer kyseliny mléčné a glykolové 

TEC  triethylcitrát 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Biodegradabilní polymery 

V posledních desetiletích bylo mnoho polymerů posouzeno jako degradabilní  a  

resorbovatelné (tzn. eliminovány z těla ledvinovou filtrací nebo metabolizací) 

v organismech savců. Tyto polymery podléhají chemickému odbourání v tělních 

tekutinách díky jednoduchým reakcím nebo enzymové aktivitě a jsou dnes běţně 

označovány jako biodegradabilní, přičemţ předpona „bio― znamená, ţe degradace 

probíhá v ţivém organismu, který vţdy ovlivňuje degradační mechanismus daným 

směrem
1
. Bioresorbovatelné polymery jsou středem zájmu z důvodu vyuţití v klinické 

medicíně jako šicí materiály, ortopedické implantáty, tkáňové náhrady, fólie zabraňující 

adhezi, cévní náhrady. Kromě toho velký význam má koncept řízeného uvolňování léčiv 

inkorporovaných do těchto polymerů. Zkoumány jsou různé systémy, např. implantáty, 

mikro a nanočástice, micely nebo makromolekulární proléčiva
2
. 

Mezi nejvýznamnější syntetické polymery bioresorbovatelné polymery patří 

polyestery  poly(α-hydroxy) kyselin, které jsou odvozeny od přirozených metabolitů - 

kyseliny mléčné a kyseliny glykolové. Studují se především implantáty a mikročástice. 

Intravenózní injekce částic je stále problematická kvůli rychlému vychytávání 

retikuloendoteliárním systémem. Z tohoto důvodu se zkoumají pouze implantáty a 

mikročástice podané subkutánně nebo intramuskulárně a velké implantáty vyţadující 

jednoduchý chirurgický zákrok při aplikaci. 

Postupné uvolňování léčiva probíhá v podstatě ve třech krocích 

1. difúze léčiva polymerem 

2. uvolňování léčiva současně s odbouráváním polymeru na povrchu i uvnitř 

3. rozpouštění a difúze spojenými kanálky v polymeru (závisí na morfologii 

kombinace polymer-léčivo) 

Pro tyto mechanismy postupného uvolňování léčiva je důleţité znát chování 

degradabilní matrice. Dost překvapivě je jen málo známo o degradačním mechanismu 

syntetických polymerů v ţivém vodném prostředí, dokonce i u tolik zkoumaných LA/GA 

polyesterů. 
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4.2 Kyselina polymléčná a polyglykolová 

4.2.1  Syntéza PLA a PGA 

Vysokomolekulární polymery nelze připravit přímou kondenzací karboxylových 

kyselin. Pro přípravu polyesterů (polylaktidu a polyglykolidu) se pouţívá polymerizační 

reakce, kdy se otevírá kruh jejich cyklických diesterových dimerů (laktidu 

a glykolidu)
3
.  

Kondenzační reakcí se připraví nízkomolekulární polymery (Mw < 5000). 

Kondenzace můţe probíhat v přítomnosti katalyzátoru, nebo bez něj. Polymery se pak 

štěpí při vysokých teplotách a formují se do 6–členných cyklických diesterů, jenţ se čistí 

destilací nebo rekrystalizací. Následují polymerační reakce, kdy se kruhy 

6 – členných cyklických dimerů otevírají, spojují a řetězec se prodluţuje, dokud 

nevznikne polymer s poţadovanou molekulovou hmotností
4
. 

a) polykondenzace (step-growth polymerization) 

 

b) polykondenzace + funkcionalizace + následné reakce 
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c) polymerace za otevření kruhu (ring opening polymerization) 

 

4.2.2  Vlastnosti kyseliny polyglykolové 

PGA:   —(— O — CH2 — CO —)n— 

PGA je krystalický, biodegradabilní polymer s teplotou tání (Tm) okolo 225 ºC a 

s teplotou skelného přechodu (Tg) okolo 35 ºC. Stavební jednotka v molekule PGA 

obsahuje nepolární methylenovou skupinu a relativně polární esterovou skupinu. PGA lze 

vystihnout empirickým vzorcem (C2H2O2)n. Ve srovnání s ostatními biodegradabilními 

polymery je PGA vysoce krystalický polymer s krystalinitou v rozmezí 35 % aţ 75 %. 

Z jeho struktury vyplývají specifické chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti. 

Polymer je nerozpustný ve většině organických rozpouštědel, má velmi vysokou pevnost 

a modul elasticity. Biodegradace u PGA nastává hydrolýzou nestabilních esterových 

vazeb. Celková doba trvání degradačního procesu závisí na molekulové hmotnosti, stupni 

krystalinity, fyzikální geometrii a fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí
3
. 

4.2.3 Vlastnosti kyseliny polymléčné 

PLA:   —(— O — CH — CO —)n— 

           │ 

         CH3 

Methylová skupina na α – uhlíku je příčinou odlišných fyzikálních, chemických 

a mechanických vlastností neţ má PGA. Chirální centrum umoţňuje existenci několika 

izomerů s odlišnými vlastnostmi. V praxi jsou vyuţívány především L-PLA, DL-PLA 

(racemická směs L(-) a D (+) izomeru). PLA je hydrolyticky stabilnější neţ PGA 

(esterová skupina je stéricky chráněna methylovou skupinou)
5
. 

L-PLA je semikrystalický, biodegradabilní polymer s teplotou tání (Tm) okolo 

175 ºC a teplotou skelného přechodu (Tg) přibliţně 65 ºC. Empirický vzorec polylaktidu 

je (C3H4O2)n..  L-PLA je méně krystalický polymer neţ PGA s krystalinitou okolo 35% 
6
. 
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Polymer je rozpustný ve většině organických rozpouštědel (např.v chloroformu). Má 

vysokou pevnost podobnou PGA, ale o mnoho niţší modul elasticity.  

DL-PLA je amorfní polymer s teplotou skelného přechodu okolo 57 ºC
 
. Polymer 

má velmi malou pevnost a modul elasticity
5
. PLA je hydrolyticky stabilnější neţ PGA. 

Hydrolytická stabilita je závislá na typu PLA, molekulové hmotnosti, stupni krystalinity, 

geometrii polymerního tělesa a fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí. Menší 

ochota k hydrolýze je způsobena stérickým bráněním esterových vazeb methylovou 

skupinou. Amorfní DL-PLA degraduje rychleji neţ semikrystalická L-PLA. 

Vysokomolekulární polymery a kopolymery glykolidu a L- nebo DL-laktidu jsou 

připravovány polymerizací za otevření kruhu. Kopolymery mají široký rozsah fyzikálních 

a mechanických vlastností a odlišnou rychlost biodegradace. Kopolymery laktidu a 

glykolidu jsou vhodnými biodegradabilními materiály proto, ţe esterové vazby podléhají 

hydrolýze. Biodegradace kopolymerů je rychlejší neţ u homopolymerů, neboť 

kopolymery jsou na rozdíl od homopolymerům amorfní. 

4.3 Kopolymery kyseliny mléčné a glykolové 

PLGA polymery jsou na rozdíl od ostatních biodegradabilních polyesterů 

nejvhodnější k tomu, aby byly pouţity jako nosiče pro speciální aplikace léčivé látky. 

Americkým úřadem pro potraviny a léčiva byly schváleny jako jedny z několika 

biodegradabilních struktur vhodných pro humánní klinické pouţití (čepy pro implantaci, 

materiál pro řízené uvolňování léčiv a matrice pro tkáňové inţenýrství). Biokompatibilita 

byla demonstrována v mnoha biologických studiích 
7,

 
8
.  

4.3.1  Syntéza kopolymerů PLGA 

Způsob syntézy kopolymerů závisí na poţadované molekulové hmotnosti. 

Nízkomolekulární kopolymery (Mw cca 10 000) se dají připravit řízenou polyesterifikací 

kyseliny mléčné a glykolové
9
. Při teplotě 130 - 210°C je moţnost odstranit vznikající 

vodu různými způsoby (varem, pomocí vakua, probubláváním dusíkem nebo azeotropní 

destilací s organickým rozpouštědlem). Při teplotě niţší neţ 120°C je odstranění vody 

problematické a tato reakce také probíhá pomaleji. Praktické vyuţití těchto kopolymerů 

je omezeno malou mechanickou pevností a vysokou rychlostí degradace. 
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Středně a výšemolekulární kopolymery o molekulové hmotnosti 10 000 aţ 40 000 

jsou získávány polymerizací za otevření kruhu z cyklických dimerů (cyklických diesterů 

mléčné a glykolové kyseliny) jakoţto výchozích surovin. Pro zahájení polymerizace se 

pouţívají organické nebo anorganické sloučeniny těchto kovů: olovo, cín, kadmium, 

zinek, antimon a titan
10

. Reakce probíhá při teplotě okolo 175°C bez vzniku vody
9
. 

Vlastnosti vznikajících kopolymerů jsou ovlivněny čistotou a acidobazickými vlastnostmi 

výchozích monomerů a koncentrací katalyzátoru
8
. 

4.3.2  Vlastnosti PLGA 

Fyzikální, chemické a biologické vlastnosti polymerních systémů mají významný 

vliv na uvolňování léčivé látky. Proto je nezbytné věnovat jejich poznání zvláštní 

pozornost. 

Důleţitou roli hraje především molekulová hmotnost, hodnota vnitřní viskozity, 

stupeň polydisperzity, neboť ty určují mechanickou pevnost
10

, rychlost biodegradace a 

hydrolýzy. Další důleţitou charakteristikou je teplota skelného přechodu (Tg), která je 

vyšší neţ fyziologická teplota tzn. 37 C
9
. Platí, ţe teplota skelného přechodu se zvyšuje 

v závislosti na vzrůstajícím podílu PLA v kopolymeru a na zvyšující se molekulové 

hmotnosti
11

. 

Kopolymer s vyšším procentuálním zastoupením PLA je také méně hydrofilní, 

absorbuje málo vody a následně se i pomaleji rozkládá , biologický rozklad trvá aţ 5 let
12

. 

Výsledný stupeň krystalinity PLGA závisí na sloţení kopolymeru. Pokud je připraven 

z L-PLA a PGA, vznikne krystalický kopolymer, kdeţto kombinací D,L-PLA a PGA 

vznikne kopolymer amorfní, jenţ je v praxi preferován pro homogenní dispergaci 

léčiva
13

. 

V hydrofilním prostředí in vitro nebo in vivo podléhají PLGA kopolymery 

hydrolytické degradaci, respektive biodegradaci za náhodného rozštěpení esterových 

skupin v řetězci. Rychlost degradace je závislá na molárním poměru PLA a PGA 

v řetězci kopolymeru, molekulové hmotnosti, stupni krystalinity a teplotě skelného 

přechodu. 
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4.4 Hydrolytická degradace LA/GA matric 

Ačkoliv se bioresorbovatelné alifatické polyestery odvozené od kyseliny mléčné a 

glykolové běţně pouţívají v klinické medicíně, např. lékové formy s pozvolným 

uvolňováním
14

, mechanismus odbourávání ve vodném prostředí se v literatuře stále 

diskutuje
15,16 

. V předcházejících studiích byl srovnáván mechanismus degradace různých 

PLA/GA polymerů, stereokopolymerů a kopolymerů
17,18,19,20

. Bylo poprvé zjištěno, ţe 

velké vzorky PLA/GA jsou odbourávány heterogenně, tzn. ţe vnitřní část byla 

degradována rychleji neţ povrch, kde se vytvořila vrstva méně degradovaného materiálu. 

Tento jev byl pozorován jak in vitro, tak in vivo
21

. 

4.4.1 Současná představa hydrolytické degradace  

První jev, který nastane po ponoření vzorku do vodného prostředí, je absorpce 

vody. Pronikající voda rychle vytváří negativní gradient ve směru z povrchu do středu 

tak, jak se očekává u prosté difúze. Z celkového pohledu jsou pro další průběh  velmi 

důleţité dva jevy. První: odbourávání polymeru způsobuje nárůst počtu karboxylových 

konců, které autokatalyzují esterovou hydrolýzu
22

. Druhý: pouze oligomery rozpustné 

v okolním prostředí mohou uniknout z matrice.  

S postupem času rozpustné oligomery blízko povrchu mohou být odplaveny dříve 

neţ dojde k naprostému odbourání. Zatímco ty v matrici jsou uzavřeny a přispívají ke 

katalytickému účinku. Tento rozdíl v koncentraci kyselých skupin vede ke vzniku slupky 

obsahující méně degradovaný polymer.  

Amorfní vzorky, které mají rozměry menší neţ je kritická tloušťka slupky zjištěná 

u velkého vzorku ze stejného polymeru, se odbourávají mnohem pomaleji, protoţe 

všechny rozpustné oligomerní části mohou být odplaveny ve chvíli, kdy se stanou 

rozpustnými
23

. 
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Obr. 1  Schematické znázornění hydrolytické degradace, formování vnější membrány23 

4.4.2 Faktory ovlivňující hydrolýzu 

Tloušťka slupky závisí na mnoha faktorech, např. rychlost difúze nebo štěpení 

esterové vazby. Difúzní koeficienty rozpustných oligomerů závisí na faktorech jako je 

molární hmotnost, stupeň bobtnání matrice, makromolekulární konformace a mechanické 

vlastnosti. Podobně míra degradace závisí na stupni bobtnaní a pravděpodobně také na 

rozmístění chirálních a achirálních míst podél polymerního řetězce
24,25

.V neposlední řadě  

uvolňování rozpustných oligomerů zakončených karboxylem závisí na jejich rozpustnosti 

v okolním vodném prostředí a tudíţ i na faktorech jako pH, iontová síla, teplota a 

pufrovací kapacita
26

.  

4.4.3 Vliv tloušťky matrice 

Matrice tvořená amorfním polymerem tloušťky několika mm postupem času na 

povrchu zbělá, zatímco vnitřek je naţloutlý a průhledný. Později se objeví tenká slupka, 

asi 200 μm silná, obklopující více degradovaný vnitřek tvořený oligomerní viskózní 

kapalinou. Krátce potom mizí viskózní jádro a zůstane pouze tenká skořápka méně 

degradovaného polymeru. 

Tenké filmy tloušťky 0,3 mm zůstanou zpočátku průhledné a ohebné. Později 

zbělají a ztuhnou a zůstanou nezměněny po velmi dlouhou dobu, kdy větší vzorky uţ 
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byly přeměněny na duté struktury. Pouze pomocí elektronové mikroskopie lze objevit 

vnější vrstvu s větší hustotou, která se ovšem nemůţe svoji tloušťkou srovnávat se 

slupkou matric. 

Podobně se chovají i částice. Mikročástice rovněţ zůstávají dlouhou dobu 

sférické, avšak elektronovou mikrofotografií lze na povrchu objevit drobné trhliny. U 

milimetrových částic jsou vidět velké trhliny a lze předpokládat, ţe se později vytvářejí 

duté struktury. Podobné částice byly implantovány do psí čelisti a histologické vyšetření 

objevilo duté struktury
27

. 

Rychlost degradace u vzorků připravených ze stejného polymeru závisí především 

na velikosti vzorku. Čím je větší tloušťka, tím je rychlejší degradace. Z toho vyplývá, ţe 

nanočástice mohou přetrvávat mnohem déle neţ vzorky větších rozměrů, coţ má hlavní 

význam pro efektivní transport léčiva a pozvolné uvolňování
28

. 

 

Obr. 2  Elektronové mikrofotografie filmů a mikročástic a) Film  v t=0 b) Film 

v t=11týdnů c)125-250μm mikročástice v t=0 d)0,5-1,0mm částice v t=11týdnů23 
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4.4.4 Vnitřně amorfní homo- a kopolymery 

Je známo, ţe zvyšováním strukturní heterogenity, zavedením  chemicky  nebo 

konfiguračně odlišných jednotek do polymerového řetězce semikrystalické PLA100 nebo 

PGA, se rychle sniţuje krystalinita aţ do amorfního stavu
29

.  

 Polymerní řetězce LA/GA  obsahující dostatečně dlouhé sekvence opakujících se 

jednotek vytvářejí krystalické oblasti, které mohou velmi výrazně zpomalit degradační 

proces. Kromě toho se LA/GA kopolymery odbourávají selektivně na esterových vazbách 

tam, kde jsou polymerové řetězce obohaceny jednotkami LA. 

LA/GA kopolymer vytváří tenčí vnější vrstvu neţ PLA50. Z toho vyplývá, ţe 

degradační proces značně závisí na poměru difúze- reakce. Zdá se, ţe čím je rychlejší 

degradační reakce, tím tenčí je povrchová vrstva
20

.  

4.4.5 Semikrystalické homo- a kopolymery 

Odbourávání semikrystalických polyesterů probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se 

degradují amorfní oblasti, poté krystalické. Jestliţe odbourávaný materiál je krystalický, 

nevytvoří se ţádná dutá struktura, ačkoliv uvnitř odbourávání probíhá stále rychleji neţ 

na povrchu
18,19

. 

4.4.6 Vliv léčiva na odbourávání 

Vliv léčiva závisí především na jeho chemických a fyzikálně-chemických 

vlastnostech. Neutrální hydrofóbní částice budou bránit absorpci vody a tím budou 

sniţovat celkovou degradaci. Naproti tomu neutrální hydrofilní částice podpoří rychlejší 

odbourání. Průběh se výrazně změní, jestliţe léčivo má kyselý nebo bazický charakter, a 

to můţe mít katalytický nebo pufrovací účinky
20

. 
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4.5 Citrátové estery jako plastifikátory 

Byly studovány citrátové estery jako plastifikátory PLA a jejich účinek na teplotní 

a mechanické vlastnosti a na degradaci. Citrátové plastifikátory jsou odvozeny od běţně 

se vyskytující kyseliny citronové. Jsou netoxické a jako plastifikátory mají široké pouţití 

pro velkou škálu polymerů
30

. Přidávají se do plastů určených k běţnému uţití, osobní 

potřebě a přicházejících do styku s potravinami
31

.  

Plastifikátory silně ovlivňují teplotu skelného přechodu (Tg) a krystalinitu. Cílem 

současného výzkumu je studovat účinky citrátových esterů na fyzikální vlastnosti PLA a 

následně na odbourávání
32

.  

4.5.1 Fyzikální vlastnosti 

Na vlastnosti citrátových plastifikátorů, zejména hustotu, stabilitu a rozpustnost 

ve vodě, má velký vliv jejich molekulová hmotnost. S rostoucí molekulovou hmotností 

klesá polarita (rozpustnost ve vodě a rozpustnostní parametr) a roste teplota varu. Směsi  

mají niţší teplotu skelného přechodu neţ čistá PLA. Zároveň bylo zjištěno značné sníţení 

teploty tání, které se ještě dále sniţuje se zvyšujícím se obsahem plastifikátoru, coţ je 

typické chování semikrystalických polymerů. Všechny studované citrátové plastifikátory 

jsou mísitelné s PLA. Se zvyšujícím se obsahem plastifikátoru se rovněţ zvyšují hodnoty 

skupenského tepla tání. 

Zvýšená molekulová pohyblivost díky přítomnosti plastifikátoru můţe způsobit 

nárůst krystalinity. Zdá se, ţe do určité míry všechny studované plastifikátory krystalinitu 

zvyšují
32

. 

4.5.2 Mechanické vlastnosti 

Jedním z hlavních úkolů plastifikátoru je zlepšovat taţnost a pevnost. Všechny 

plastifikátory sniţují významně pevnost v tahu PLA, dokonce i při 10% koncentraci. 

Sníţení je tím větší, čím vyšší je koncentrace. Naproti tomu relativní prodlouţení při 

přetrţení se při niţších koncentracích plastifikátoru významně nemění, ale dramaticky 

narůstá při vyšších koncentracích. 
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4.5.3 Vliv plastifikátoru na hydrolytickou degradaci 

Mnoţství degradovaného polymeru ovlivňují různé faktory, a to teplota skelného 

přechodu, krystalinita a rozpustnost plastifikátoru ve vodě. Čím vyšší rozpustnost ve 

vodě, tím je mnoţství degradovaného polymeru vyšší. Jestliţe je plastifikátor rozpustný, 

difunduje ven z polymeru, coţ představuje rovněţ určitý váhový úbytek. Zároveň je tím 

usnadněno pronikání pufru do polymeru. V případech, kde je Tg směsi niţší neţ 

experimentální teplota 37°C, ubývání hmotnosti polymeru v kaučukovitém stavu probíhá 

rychleji. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Použité přístroje 

Analytické váhy AND HR – 120, A D Company  

Analytické váhy AND HM – 202 A D Company 

Biologický termostat   BT 120, Laboratorní přístroje Praha 

Digitální pH metr Piccolo HI 1280 

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

Digitální váhy KERN 440 – 47 (max. 1200 g, d = 0,1 g) 

Digitální váhy KERN 440 – 53 (max. 6000 g, d = 1g) 

Mikrovlnná trouba ALASKA MW 1000 GC 

Sonorex Super 10P 

Spektrofotometr Helios Gama/ Delta, Unicam 

5.2 Použité suroviny 

Azid sodný (Fluka) 

Destilovaná voda (FaF UK Hradec Králové) 

Dihydrogenfosforečnan sodný  dodekahydrát (Lachema Neratovice) 

Flukonazol (Léčiva a.s  Praha) 

Kyselina citronová monohydrát (Lachema Neratovice) 

Oligoesterové nosiče (syntetizované na katedře farmaceutické technologie  

FaF UK, jejich charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1.) 

Terbinafin (Léčiva a.s  Praha) 

Triethylcitrát, p.a. (Merck) 
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5.3 Pracovní postup 

5.3.1 Charakteristika nosičů 

Ve funkci nosičů byly pouţity kopolymery kyseliny mléčné a glykolové (1:1) 

obsahující 3, 5 nebo 8 % mannitolu (3M, 5M, 8M) nebo dipentaerythritolu (3D, 5D, 8D) 

jako větvící sloţky.   

Tab. 1 Charakteristika pouţitých nosičů  

Označení 

nosiče 

Sloţení nosiče 

DLLA:GA:M(D) 
Mn (g/mol) Mw (g/mol) 

3M 48,5 : 48,5 : 3 2600 3800 

5M 47,5 : 47,5 : 5 1600 2200 

8M 46,0 : 46,0 : 8 1400 1600 

3D 48,5 : 48,5 : 3 3600 5300 

5D 47,5 : 47,5 : 5 1900 2300 

8D 46,0 : 46,0 : 8 1400 1700 

 

M mannitol  

D dipentaerythritolu  

DLLA kyselina mléčná 

GA kyselina glykolová 

Mn číselný průměr molární hmotnosti 

MW hmotnostní průměr molární hmotnosti 

5.3.2 Příprava pufru 

Liberačním médiem pro flukonazol i terbinafin byl zvolen fosfát citrátový pufr pH 

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

roztoku A s 100-x  díly roztoku B. Pro fosfát citrátový pufr pH 7,0 se pouţije 190 ml 0,1 

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

hydrogenfosfátu sodného dihydrátu (roztok B). K dispozici byl pouze hydrogenfosfát 

sodný dodekahydrát, takţe mnoţství dihydrátu odečtené z tabulek muselo být přepočítáno 

na dodekahydrát. 
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 Po důkladném rozpuštění byla hodnota pH stanovena digitálním pH metrem a 

případná odchylka byla eliminována přídavkem malého mnoţství kyseliny citrónové 

nebo dihydrogenfosforečnanu sodného.  Pro antimikrobní stabilizaci bylo přidáno 0,02% 

azidu sodného.  

5.3.3 Kalibrační přímka 

Pro kaţdé léčivo byla sestrojena kalibrační přímka. Pro flukonazol při vlnové 

délce 261 nm a pro terbinafin při 222 nm.   

K sestrojení kalibrační přímky flukonazolu byl připraven zásobní roztok o 

koncentraci 400 mg/l. Léčivo tvořilo velmi těţce rozpustné shluky částic, proto byl 

roztok vloţen na 1 min do ultrazvuku. Poté byl na 24 hod umístěn do termostatu 

vytemperovaného na 37°C. Zásobní roztok byl postupně ředěn na roztoky o koncentraci 

92-400 mg/l. Nakonec byla měřena absorbance jednotlivých roztoků proti fosfát 

citrátovému pufru pH 7,0. Z naměřených hodnot absorbance byla vytvořena kalibrační 

přímka, zjištěna její rovnice a hodnota korelačního koeficientu. 

Tab. 2 Absorbance roztoků flukonazolu při 261 nm 

Koncentrace 

flukonazolu [mg/l] 
A 

400 0,78 

316 0,625 

242 0,494 

159 0,321 

93 0,191 
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Graf 1:  Kalibrační přímka flukonazolu při 261 nm 

y = 0,0019x + 0,0176
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Zásobní roztok terbinafinu byl připraven o koncentraci 6,6 mg/l a temperován 24 hod na 

37°C. Poté byl ředěn a byla změřena absorbance jednotlivých roztoků proti fosfát 

citrátovému pufru pH 7,0. Z naměřených hodnot absorbance byla vytvořena kalibrační 

přímka, zjištěna její rovnice a hodnota korelačního koeficientu. 

Tab. 3 Absorbance roztoků terbinafinu při 222 nm 

Koncentrace 

 terbinafinu [mg/l]  
A 

6,6 1,234 

3,9 0,739 

2,6 0,441 

2 0,33 

1,3 0,228 
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Graf 2:  Kalibrační přímka terbinafinu při 222 nm 
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5.3.4 Příprava matric  

Matrice o hmotnosti 150,0 mg byly tvořeny  z 66% oligoesterového nosiče, 30% 

triethylcitrátu a 4% léčiva. V malé kádince bylo 660 mg polymeru nejdříve zahříváno 

v mikrovlnné troubě po dobu asi 2 min. Poté bylo naváţeno 300 mg triethylcitrátu. Směs 

byla zahřívána asi 20s a důkladně zhomogenizována kopistkou. Nakonec bylo přiváţeno 

40 mg léčiva, zahříváno 20s a zhomogenizováno. Směs byla naváţena do scintilačních 

lahviček. Vzhledem k velkým ztrátám způsobeným ulpíváním polymeru na stěnách 

kádinky a na kopistce, byly z 1g směsi získány pouze dvě matrice. Stejným způsobem 

byly připraveny placebo vzorky sloţené z 70% polymeru a 30% triethylcitrátu. 

Vzorky byly umístěny na dno scintilačních lahviček, přelity 15,00g fosfát 

citrátového pufru pH 7,0 a uchovávány v termostatu vytemperovaném na 37°C.  

V pravidelných časových intervalech byly odebírány vzorky disoluční kapaliny, zbytek 

disoluční kapaliny byl odlit a opět dováţeno 15,00 g.  

5.3.5 Stanovení uvolněného léčiva 

Ve vzorcích disolučí kapaliny bylo stanoveno mnoţství uvolněného léčiva 

spektrofotometricky v případě flukonazolu při vlnové délce 261nm, u terbinafinu při 

222nm. Na začátku pokusu byly intervaly odběrů krátké (2 hod., 6 hod.), aby byl 

zachycen počátek liberace (případný burst efekt nebo lag time). Dále byly vzorky 

disoluční kapaliny odebírány v intervalu 24 hod. po dobu, kdy probíhalo uvolňování 
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léčiva z matric. Ke konci experimentu byly časové intervaly prodlouţeny na několik dní a 

pokus byl ukončen, pokud se z matric uvolnilo veškeré mnoţství léčiva, nebo se léčivo 

jiţ neuvolňovalo. 

Matrice 3M a 3D v průběhu disolučního testu fragmentovaly a matrice 8D byla 

téměř kapalná, takţe se muselo při odběru a doplňování disoluční kapaliny postupovat 

velmi opatrně.   

5.3.6 Výpočet uvolněného léčiva 

Podle vzorce odvozeného z rovnice kalibrační přímky bylo vypočteno mnoţství 

uvolněného léčiva. Hodnoty pak byly převedeny na podíl liberovaného mnoţství 

k celkovému mnoţství léčiva v matrici v %. Průběh liberace byl vyjádřen graficky jako 

závislost kumulativních % uvolněného léčiva na čase. 

 

Rovnice kalibrační přímky flukonazolu : 

y = 0,0019x + 0,0176  

Výpočet uvolněného flukonazolu: 

x1 = 
0019,0

0176,0y
 

x2 = x1  0,015  D 

x% = 
nm

x

04,0

2
  100 

 

Rovnice kalibrační přímky terbinafinu : 

y = 0,1947-0,0497  

Výpočet uvolněného terbinafinu: 

x1 = 
1947,0

0497,0y
 

x2 = x1  0,015  D 
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x% = 
nm

x

04,0

2
  100 

x1……mnoţství léčiva [mg/l] 

x2……mnoţství léčiva v 15 ml [mg/l] 

x%……podíl liberovaného léčiva [%] 

D…….ředění vzorku 

mn…...naváţka matrice 

y……..absorbance 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Tabulky 

Tab. 4 Liberace flukonazolu z nosiče 3M – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,320 1 2,387 39,19 

40,10 40,10 
0,339 1 2,537 41,00 

6 hod 
0,183 1 1,306 21,43 

21,52 61,62 
0,187 1 1,337 21,61 

24 hod 
0,356 1 2,672 43,85 

48,68 110,30 
0,437 1 3,311 53,51 

2 dny 
0,122 1 0,824 13,53 

17,95 128,25 
0,193 1 1,385 22,38 

3 dny 
0,040 1 0,177 2,90 

2,24 130,50 
0,030 1 0,098 1,58 

4 dny 
0,021 1 0,027 0,44 

1,33 131,83 
0,035 1 0,137 2,22 

5 dní 
0,024 1 0,051 0,83 

2,10 133,93 
0,044 1 0,208 3,37 

6 dní 
0,020 1 0,019 0,31 

1,90 135,83 
0,045 1 0,216 3,50 

 

Tab. 5 Liberace flukonazolu z nosiče 5M – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,100 1 0,651 10,68 

7,47 7,47 
0,051 1 0,264 4,26 

6 hod 
0,124 1 0,840 13,79 

10,62 18,09 
0,076 1 0,461 7,45 

24 hod 
0,423 1 3,201 52,54 

48,43 66,52 
0,365 1 2,743 44,32 

2 dny 
0,236 1 1,724 28,30 

28,27 94,79 
0,239 1 1,748 28,25 

3 dny 
0,081 1 0,501 8,22 

8,98 103,77 
0,094 1 0,603 9,75 

4 dny 
0,042 1 0,193 3,16 

3,01 106,78 
0,040 1 0,177 2,86 

5 dní 
0,027 1 0,074 1,22 

1,27 108,06 
0,028 1 0,082 1,33 

6 dní 
0,027 1 0,074 1,22 

1,53 109,59 
0,032 1 0,114 1,84 
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Tab. 6 Liberace flukonazolu z nosiče 8M – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,134 1 0,919 15,08 

15,67 15,67 
0,145 1 1,006 16,25 

6 hod 
0,200 1 1,440 23,64 

22,62 38,29 
0,187 1 1,337 21,61 

24 hod 
0,382 1 2,877 47,22 

46,41 84,70 
0,375 1 2,822 45,60 

2 dny 
0,225 1 1,637 26,88 

27,12 111,82 
0,232 1 1,693 27,35 

3 dny 
0,051 1 0,264 4,33 

4,17 115,99 
0,049 1 0,248 4,01 

4 dny 
0,033 1 0,122 2,00 

2,04 118,03 
0,034 1 0,129 2,09 

5 dní 
0,022 1 0,035 0,57 

0,57 118,60 
0,022 1 0,035 0,56 

 

Tab. 7 Liberace flukonazolu z nosiče 3M – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,221 1 1,606 26,36 

26,60 26,60 
0,228 1 1,661 26,84 

6 hod 
0,270 1 1,993 32,71 

34,37 60,97 
0,300 1 2,229 36,03 

24 hod 
0,380 1 2,861 46,96 

47,88 108,85 
0,400 1 3,019 48,79 

2 dny 
0,050 1 0,256 4,20 

4,04 112,88 
0,048 1 0,240 3,88 

5 dní 
0,049 1 0,248 4,07 

3,59 116,48 
0,042 1 0,193 3,11 

 



 28 

Tab. 8 Liberace flukonazolu z nosiče 5M – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,094 1 0,603 9,90 

7,59 7,59 
0,059 1 0,327 5,28 

6 hod 
0,169 1 1,195 19,62 

18,83 26,42 
0,159 1 1,116 18,04 

24 hod 
0,263 1 1,937 31,80 

35,64 62,06 
0,327 1 2,443 39,47 

2 dny 
0,102 1 0,666 10,94 

11,17 73,23 
0,107 1 0,706 11,41 

5 dní 
0,100 1 0,651 10,68 

9,13 82,36 
0,077 1 0,469 7,58 

7 dní 
0,026 1 0,066 1,09 

1,72 84,08 
0,036 1 0,145 2,35 

 

Tab. 9 Liberace flukonazolu z nosiče 8M – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,179 1 1,274 20,92 

20,82 20,82 
0,180 1 1,282 20,72 

6 hod 
0,245 1 1,795 29,47 

28,67 49,48 
0,236 1 1,724 27,86 

24 hod 
0,256 1 1,882 30,89 

33,14 82,63 
0,295 1 2,190 35,39 

2 dny 
0,086 1 0,540 8,86 

9,50 92,12 
0,097 1 0,627 10,13 

5 dní 
0,069 1 0,406 6,66 

6,61 98,73 
0,069 1 0,406 6,56 

7 dní 
0,021 1 0,027 0,44 

0,22 98,95 
0,013 1 0,000 0,00 
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Tab. 10 Liberace flukonazolu z nosiče 3D – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní

% 

2 hod 
0,116 1 0,777 12,74 

12,54 12,54 
0,112 1 0,745 12,35 

6 hod 
0,075 1 0,453 7,43 

7,60 20,14 
0,077 1 0,469 7,77 

24 hod 
0,265 1 1,953 32,02 

32,84 52,98 
0,275 1 2,032 33,67 

2 dny 
0,100 1 0,651 10,66 

12,09 65,08 
0,121 1 0,816 13,52 

3 dny 
0,065 1 0,374 6,13 

6,76 71,83 
0,074 1 0,445 7,38 

6 dní 
0,126 1 0,856 14,03 

14,89 86,72 
0,138 1 0,951 15,75 

8 dní 
0,057 1 0,311 5,10 

5,58 92,31 
0,064 1 0,366 6,07 

 

Tab. 11 Liberace flukonazolu z nosiče 5D – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,267 1 1,969 32,66 

30,11 30,11 
0,229 1 1,669 27,56 

6 hod 
0,270 1 1,993 33,06 

31,94 62,05 
0,254 1 1,866 30,82 

24 hod 
0,231 1 1,685 27,95 

28,80 90,84 
0,245 1 1,795 29,64 

2 dny 
0,076 1 0,461 7,65 

7,83 98,67 
0,079 1 0,485 8,00 

3 dny 
0,037 1 0,153 2,54 

2,21 100,88 
0,032 1 0,114 1,88 

6 dní 
0,035 1 0,137 2,28 

1,30 102,18 
0,020 1 0,019 0,31 

8 dní 
0,012 1 0,000 0,00 

0,00 102,18 
0,008 1 0,000 0,00 
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Tab. 12 Liberace flukonazolu z nosiče 8D – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,399 1 3,011 49,95 

45,21 45,21 
0,328 1 2,451 40,46 

6 hod 
0,457 1 3,469 57,55 

54,81 100,01 
0,417 1 3,153 52,07 

24 hod 
0,158 1 1,108 18,39 

20,17 120,19 
0,186 1 1,329 21,95 

2 dny 
0,030 1 0,098 1,62 

2,53 122,72 
0,044 1 0,208 3,44 

3 dny 
0,010 1 0,000 0,00 

0,00 122,72 
0,016 1 0,000 0,00 

6 dní 
0,000 1 0,000 0,00 

0,00 122,72 
0,000 1 0,000 0,00 

 

Tab. 13 Liberace flukonazolu z nosiče 3D – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,103 1 0,674 11,05 

11,44 11,44 
0,108 1 0,714 11,82 

6 hod 
0,109 1 0,722 11,83 

9,60 21,04 
0,074 1 0,445 7,38 

24 hod 
0,256 1 1,882 30,85 

31,80 52,84 
0,268 1 1,977 32,75 

2 dny 
0,085 1 0,532 8,72 

11,06 63,90 
0,120 1 0,808 13,39 

3 dny 
0,060 1 0,335 5,49 

6,24 70,14 
0,071 1 0,422 6,98 

6 dní 
0,120 1 0,808 13,25 

14,24 84,38 
0,134 1 0,919 15,22 

8 dní 
0,051 1 0,264 4,32 

4,54 88,92 
0,054 1 0,287 4,76 
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Tab. 14 Liberace flukonazolu z nosiče 5D – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,261 1 1,922 31,88 

29,65 29,65 
0,228 1 1,661 27,43 

6 hod 
0,280 1 2,072 34,37 

33,31 62,96 
0,265 1 1,953 32,25 

24 hod 
0,228 1 1,661 27,56 

28,34 91,30 
0,241 1 1,764 29,12 

2 dny 
0,069 1 0,406 6,73 

6,72 98,02 
0,069 1 0,406 6,70 

3 dny 
0,037 1 0,153 2,54 

2,01 100,03 
0,029 1 0,090 1,49 

6 dní 
0,038 1 0,161 2,67 

1,95 101,98 
0,027 1 0,074 1,23 

8 dní 
0,011 1 0,000 0,00 

0,00 101,98 
0,009 1 0,000 0,00 

 

Tab. 15 Liberace flukonazolu z nosiče 8D – měřeno proti placebu 

Čas A Ředění 
FLU 

[mg/15ml] 
FLU [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,342 1 2,561 42,49 

39,13 39,13 
0,292 1 2,166 35,77 

6 hod 
0,455 1 3,453 57,29 

54,02 93,15 
0,407 1 3,074 50,76 

24 hod 
0,147 1 1,022 16,95 

18,73 111,89 
0,175 1 1,243 20,52 

2 dny 
0,024 1 0,051 0,84 

2,86 114,74 
0,055 1 0,295 4,88 

3 dny 
0,001 1 0,000 0,00 

0,00 114,74 
0,000 1 0,000 0,00 

6 dní 
0,000 1 0,000 0,00 

0,00 114,74 
0,000 1 0,000 0,00 

 



 32 

Tab. 16 Liberace terbinafinu z nosiče 3M – měřeno proti pufru  

Čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,018 1 0,005 0,08 

0,08 0,08 
0,017 1 0,005 0,08 

6 hod 
0,214 1 0,020 0,33 

0,36 0,44 
0,262 1 0,024 0,39 

24 hod 
0,093 1 0,011 0,18 

0,17 0,62 
0,085 1 0,010 0,17 

2 dny 
0,050 1 0,008 0,12 

0,12 0,74 
0,050 1 0,008 0,12 

3 dny 
0,040 1 0,007 0,11 

0,11 0,85 
0,040 1 0,007 0,11 

4 dny 
0,038 1 0,007 0,11 

0,11 0,96 
0,032 1 0,006 0,10 

5 dní 
0,096 1 0,011 0,18 

0,19 1,14 
0,102 1 0,012 0,19 

6 dní 
0,069 1 0,009 0,15 

0,15 1,29 
0,064 1 0,009 0,14 

7 dní 
0,329 1 0,029 0,47 

0,47 1,76 
0,329 1 0,029 0,47 

8 dní 
0,277 1 0,025 0,41 

0,41 2,09 
0,277 1 0,025 0,41 
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Tab. 17 Liberace terbinafinu z nosiče 5M – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,005 1 0,004 0,07 

0,07 0,07 
0,001 1 0,004 0,06 

6 hod 
0,021 1 0,005 0,09 

0,08 0,15 
0,011 1 0,005 0,08 

24 hod 
0,032 1 0,006 0,11 

0,11 0,26 
0,043 1 0,007 0,12 

2 dny 
0,041 1 0,007 0,12 

0,13 0,39 
0,056 1 0,008 0,13 

3 dny 
0,035 1 0,007 0,11 

0,10 0,49 
0,022 1 0,006 0,09 

4 dny 
0,028 1 0,006 0,10 

0,11 0,59 
0,038 1 0,007 0,11 

5 dní 
0,054 1 0,008 0,14 

0,13 0,73 
0,057 1 0,008 0,13 

6 dní 
0,114 1 0,013 0,21 

0,22 0,94 
0,125 1 0,013 0,22 

7 dní 
0,078 1 0,010 0,17 

0,17 1,11 
0,087 1 0,011 0,17 

8 dní 
0,252 1 0,023 0,38 

0,39 1,43 
0,268 1 0,024 0,40 
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Tab. 18 Liberace terbinafinu z nosiče 8M – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,011 1 0,005 0,08 

0,08 0,08 
0,020 1 0,005 0,09 

6 hod 
0,012 1 0,005 0,08 

0,09 0,17 
0,031 1 0,006 0,10 

24 hod 
0,032 1 0,006 0,11 

0,11 0,28 
0,034 1 0,006 0,10 

2 dny 
0,028 1 0,006 0,10 

0,11 0,39 
0,040 1 0,007 0,11 

3 dny 
0,005 1 0,004 0,07 

0,09 0,47 
0,032 1 0,006 0,10 

4 dny 
0,019 1 0,005 0,09 

0,09 0,57 
0,028 1 0,006 0,10 

5 dní 
0,079 1 0,010 0,17 

0,17 0,74 
0,089 1 0,011 0,17 

6 dní 
0,262 1 0,024 0,41 

0,40 1,14 
0,269 1 0,025 0,40 

7 dní 
0,183 1 0,018 0,30 

0,30 1,44 
0,195 1 0,019 0,31 

8 dní 
0,203 1 0,019 0,32 

0,33 1,78 
0,231 1 0,022 0,35 
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Tab. 19 Liberace terbinafinu z nosiče 3D – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,006 1 0,004 0,07 

0,07 0,07 
0,000 1 0,004 0,06 

6 hod 
0,009 1 0,005 0,07 

0,07 0,14 
0,005 1 0,004 0,07 

24 hod 
0,007 1 0,004 0,07 

0,08 0,22 
0,025 1 0,006 0,09 

2 dny 
0,000 1 0,004 0,06 

0,07 0,29 
0,015 1 0,005 0,08 

3 dny 
0,144 1 0,015 0,25 

0,24 0,54 
0,144 1 0,015 0,24 

4 dny 
0,329 1 0,029 0,48 

0,43 0,97 
0,254 1 0,023 0,38 

5 dní 
0,272 1 0,025 0,41 

0,38 1,35 
0,230 1 0,022 0,35 

6 dní 
0,292 1 0,026 0,43 

0,41 1,75 
0,257 1 0,024 0,38 

 

Tab. 20 Liberace terbinafinu z nosiče 5D – měřeno proti pufru 

Čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,003 1 0,004 0,07 

0,07 0,07 
0,004 1 0,004 0,07 

6 hod 
0,016 1 0,005 0,08 

0,08 0,14 
0,008 1 0,004 0,07 

24 hod 
0,028 1 0,006 0,10 

0,11 0,25 
0,044 1 0,007 0,11 

2 dny 
0,027 1 0,006 0,09 

0,10 0,35 
0,038 1 0,007 0,11 

3 dny 
0,149 1 0,015 0,25 

0,25 0,60 
0,159 1 0,016 0,25 

4 dny 
0,217 1 0,021 0,33 

0,33 0,93 
0,227 1 0,021 0,34 

5 dní 
0,175 1 0,017 0,28 

0,27 1,20 
0,165 1 0,017 0,26 

6 dní 
0,197 1 0,019 0,30 

0,30 1,50 
0,190 1 0,018 0,29 
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Tab. 21 Liberace terbinafinu z nosiče 8D –měřeno proti pufru 

čas A Ředění 
TER 

[mg/15ml] 
TER [%] Průměr 

Kumulativní 

% 

2 hod 
0,004 1 0,004 0,07 

0,07 0,07 
0,008 1 0,004 0,07 

6 hod 
0,030 1 0,006 0,10 

0,10 0,17 
0,031 1 0,006 0,10 

24 hod 
0,030 1 0,006 0,10 

0,11 0,28 
0,050 1 0,008 0,12 

2 dny 
0,000 1 0,004 0,06 

0,07 0,35 
0,013 1 0,005 0,08 

3 dny 
0,122 1 0,013 0,22 

0,21 0,57 
0,113 1 0,013 0,20 

4 dny 
0,197 1 0,019 0,31 

0,32 0,88 
0,209 1 0,020 0,32 

5 dní 
0,143 1 0,015 0,24 

0,25 1,13 
0,155 1 0,016 0,26 

6 dní 
0,144 1 0,015 0,25 

0,25 1,38 
0,151 1 0,015 0,25 
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6.2 Grafy 

Graf 3:  Liberace flukonazolu z nosiče 3M – měřeno proti pufru 
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Graf 4:  Liberace flukonazolu z nosiče 5M – měřeno proti pufru 
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Graf 5:  Liberace flukonazolu z nosiče 8M – měřeno proti pufru 
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Graf 6:  Porovnání liberace flukonazolu z nosičů větvených mannitolem – měřeno proti 

pufru 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6
čas (dny)

%
 f

lu
k
o

n
a
z
o

lu

3M

5M

8M

 



 39 

Graf 7:  Liberace flukonazolu z nosiče 3M – měřeno proti placebo 
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Graf 8:  Liberace flukonazolu z nosiče 5M – měřeno proti placebo 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

čas (dny)

%
 f

lu
k
o

n
a
z
o

lu

 



 40 

Graf 9:  Liberace flukonazolu z nosiče 8M – měřeno proti placebo 
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Graf 10:  Porovnání liberace flukonazolu z nosičů větvených mannitolem – měřeno proti 

placebo 
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Graf 11:  Liberace flukonazolu z nosiče 3M 
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Graf 12:  Liberace flukonazolu z nosiče 5M 
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Graf 13:  Liberace flukonazolu z nosiče 8M  
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Graf 14:  Liberace flukonazolu z nosiče 3D – měřeno proti pufru 
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Graf 15:  Lineární fáze liberace flukonazolu z nosiče 3D 
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Graf 16:  Liberace flukonazolu z nosiče 5D – měřeno proti pufru 
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Graf 17:  Liberace flukonazolu z nosiče 8D – měřeno proti pufru 
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Graf 18:  Porovnání liberace flukonazolu z nosičů větvených dipentaerythritolem 

– měřeno proti pufru 
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Graf 19:  Liberace flukonazolu z nosiče 3D – měřeno proti placebo 
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Graf 20:  Liberace flukonazolu z nosiče 5D – měřeno proti placebo 
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Graf 21:  Liberace flukonazolu z nosiče 8D – měřeno proti placebo 
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Graf 22:  Porovnání liberace flukonazolu z nosičů větvených dipentaerythritolem 

– měřeno proti placebo 
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Graf 23:  Liberace flukonazolu z nosiče 3D 
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Graf 24:  Liberace flukonazolu z nosiče 5D 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8

čas (dny)

%
 f

lu
k
o

n
a
z
o

lu

proti placebo

proti pufru

 



 48 

Graf 25:  Liberace flukonazolu z nosiče 8D 
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7 DISKUZE 

V předloţené diplomové práci byly jako nosiče flukonazolu a terbinafinu pouţity 

větvené oligoestery pracovně označené 3M, 5M, 8M, 3D, 5D, 8D. Nosiče byly 

syntetizovány na katedře farmaceutické technologie v roce 2004. Jedná se kopolymery 

kyseliny mléčné a glykolové v poměru 1:1 obsahující jako větvící sloţku mannitol (M) 

nebo dipentaerythritol (D) v koncentraci 3%, 5% nebo 8%. 

Ve firmě Synpo a.s. Pardubice bylo provedeno stanovení molární hmotnosti 

oligoesterů metodou SEC-MALS. V tabulce 22 jsou uvedeny číselné (Mn) a hmotnostní 

(Mw) průměry molární hmotnosti a poměr hmotnostního průměru stanoveného pomocí 

konvenční SEC, Mw(SEC) ku skutečné hodnotě stanovené pomocí SEC-MALS. Poměr 

Mw(SEC)/Mw klesá s rostoucím stupněm větvení (pro kyselinu poly-DL-mléčnou byla 

stanovena hodnota 1,50). Výsledky analýzy naznačují, ţe molární hmotnost nosičů klesá 

s rostoucím obsahem větvící sloţky. To je dáno vzrůstajícím přebytkem hydroxylů. U 

nosičů obsahujících mannitol  klesá stupeň větvení s rostoucím obsahem mannitolu. 

V případě nosičů obsahujících dipentaerythritol stupeň větvení výšemolekulárních frakcí 

s rostoucím obsahem dipentaerythritolu vzrůstá, v oblasti niţších molárních hmotností 

naopak klesá. 

Tab. 22 Molární hmotnosti a poměr Mw(SEC)/Mw oligoesterových nosičů 

Označení nosiče Mn [g/mol] Mw [g/mol] Mw(SEC)/Mw 

3M 2 600 3 800 1,08 

5M 1 600 2 200 1,36 

8M 1 400 1 600 1,38 

3D 3 600 5 300 1,19 

5D 1 900 2 300 1,04 

8D 1 400 1 700 0,94 

 

Z důvodů moţného porovnání výsledků této práce s výsledky studií předešlých, 

provedených s jinými léčivy i jinými nosiči, byly některé postupy a podmínky liberačních 

testů převzaty. 



 50 

Matrice byly připraveny jiţ dříve vyzkoušenou metodou tavení nosičů 

s plastifikátorem, nikoli však v horkovzdušné sušárně nebo v silikonové lázni, ale 

v mikrovlnné troubě. Tavení probíhalo při středním výkonu (600 W) vţdy několik minut 

v závislosti na hmotnosti polymerní směsi. Jako plastifikátor byl pouţit triethylcitrát 

(TEC) v koncentraci 30%. Jedná se o běţně pouţívaný plastifikátor polymerů patří, jehoţ 

výhodou je neškodnost prověřená dlouhodobým pouţíváním a vysoká účinnost při 

sniţování teploty skelného přechodu alifatických oligoesterů
33

. TEC je mísitelný 

s většinou oligoesterových nosičů a můţe být pouţit téměř bez omezení. 

K plastifikovanému nosiči bylo přidáno léčivo (terbinafin nebo flukonazol) 

v koncentraci 4% z celkové hmotnosti matrice. Matrice o hmotnosti 150 mg byly 

studovány jako tvarově shodné tenké disky na dně scintilačních lahviček. Shodný povrch 

všech matric byl zajištěn nahřátím dna scintilační lahvičky, čímţ se matrice rovnoměrně 

rozprostřely po dně scintilační lahvičky. Disolučním médiem pro liberaci flukonazolu a 

terbinafinu byl zvolen fosfát citrátový pufr pH 7,0.  

V časových intervalech vhodně zvolených tak, aby byl zachycen celý průběh 

uvolňování léčiv, byly odebírány vzorky disolučního média a spektrofotometricky 

stanoveno mnoţství uvolněného léčiva. Absorbance flukonazolu byla měřena při 261 nm. 

Na spektru terbinafinu jsou dvě absorpční maxima (graf 26 ).  

Graf 26:  Absorpční spektrum terbinafinu 
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V diplomové práci Davida Mrázka byla absorbance disolučního média měřena při 

dvou vlnových délkách (222 nm a 283 nm). Mnoţství terbinafinu stanovené měřením při 

222 nm bylo většinou (kromě nosičů 5D 8D) o několik procent vyšší.
34

  

V předloţené diplomové práci byla absorbance terbinafinu měřena při 222 nm. 

7.1 Liberace flukonazolu z nosičů řady M 

Liberace flukonazolu probíhala nejrychleji z nosiče větveného 3% mannitolu  

(graf 3). Do 24 hodin se uvolnil veškerý flukonazol obsaţený v matrici. Pomalejší 

liberace byla zaznamenána z nosiče větveného 8% mannitolu (graf 4). Za 24 hodin se 

uvolnilo 85% flukonazolu a zbylé mnoţství se uvolnilo do 2 dnů od počátku liberace. 

Nejpomaleji se flukonazol uvolňoval z nosiče plastifikovaného 5% mannitolu. 

Jednodenní burst byl 66% a celková doba liberace 3 dny (graf 5). Porovnání liberace 

flukonazolu z nosičů větvených různým mnoţstvím mannitolu je znázorněno v grafu 6.  

Při stanovení mnoţství uvolněného flukonazolu spektrofotometricky měřením 

absorbance proti fosfát citrátovému pufru pH 7,0 byly naměřeny hodnoty přes 100%. To 

můţe být způsobeno rušivým vlivem rozkladných produktů nosiče. Proto byly připraveny 

placebo matrice bez flukonazolu, tvořené pouze plastifikovaným nosičem. Tyto placebo 

matrice byly podrobeny stejnému disolučnímu testu jako matrice s flukonazolem. Ve 

stanovených časových intervalech byly odebírány vzorky disolučního média a byly 

pouţity jako slepý vzorek při měření absorbance vzorků s flukonazolem.  

Z grafu 11 je patrné, ţe liberace flukonazolu z nosiče 3M byla v průběhu 24 hodin 

shodná, ať byla absorbance měřena proti pufru nebo proti placebo. Po 24 hodinách 

disoluce bylo při obou způsobech stanovení zjištěno, ţe se uvolnilo 100% flukonazolu. 

V disolučním testu se pokračovalo, přičemţ měřením proti placebo uţ nebyly ţádné 

hodnoty naměřeny, ale měřením proti pufru vzrostly hodnoty aţ na 136% uvolněného 

flukonazolu. Z toho vyplývá, ţe měřením absorbance proti disolučnímu médiu z placebo 

matric se eliminoval rušivý vliv rozkladných produktů matrice. 

V grafu 12 je porovnáno uvolněné mnoţství flukonazolu z nosiče 5M stanovené 

měřením proti placebo a proti pufru. Stejně jako u nosiče 3M je průběh liberace do 24 

hodin téměř shodný, ale neuvolnil se všechen flukonazol (asi 65%). Po 24 hodinách došlo 

při měření proti placebo k výraznému zpomalení liberace a do 6. dne se uvolnilo celkově 

jen 85% flukonazolu. Při měření proti pufru nebylo zpomalení liberace po 24 hodinách 
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tak prudké a do 6. dne se uvolnilo 100% flukonazolu. Z důvodu pomalé liberace 

flukonazolu z nosiče 5M není moţno jednoznačně říci, jestli měření proti placebo má 

význam. 

Liberace flukonazolu z nosiče 8M (graf 13) je opět do 24 hodin stejná při obou 

způsobech měření absorbance.  Uvolní se asi 83% flukonazolu. Při měření proti placebu 

se liberace po 24 hodin zpomalila jako u nosiče 5M, ale na rozdíl od nosiče 5M se do 6. 

dne uvolnilo 100% flukonazolu. Měřením proti pufru byly zjištěny hodnoty přesahující 

100%. V případě nosiče 8M má význam stanovovat mnoţství uvolněného léčiva měřením 

absorbance proti placebo.  

Různý  průběh liberace flukonazolu z nosičů 3M a 8M oproti nosiči 5M lze 

vysvětlit různou molární hmotností a  různým stupněm větvení nosičů v závislosti na 

obsahu mannitolu. Nosič 3M má nejvyšší molární hmotnost i nejvyšší stupeň větvení. 

Naopak nosič 8M má nejniţší molární hmotnost a nejniţší stupeň větvení. Výsledkem 

kombinace těchto dvou charakteristik je rychlá liberace flukonazolu z daných nosičů. Z 

nosiče 5M s obsahem 5% mannitolu se uvolňuje flukonazol pomaleji v důsledku 

kombinace střední hodnoty molární hmotnosti i stupně větvení. Znamená to, ţe nelze 

vyvodit jednoznačný závěr o vlivu molární hmotnosti oligoesterů nebo stupně větvení 

nosiče na liberaci léčiv, je nutno hodnotit tyto vlivy komplexně. 

7.2 Liberace flukonazolu v nosičů řady D 

Liberace flukonazolu z nosičů větvených dipentaerythritolem byla sledována po 

dobu 8 dnů. Uvolněné mnoţství léčiva v daných časových intervalech bylo stanoveno 

měřením absorbance disolučního média proti fosfát citrátovému pufru pH 7,0 a proti 

disolučnímu médiu z placebo matric bez léčiva.  

Z nosiče 3D se za 24 hodin uvolnilo 53% flukonazolu, poté se liberace zpomalila, 

od 2. dne do 8. dne probíhala liberace lineárně a uvolnil se zbytek flukonazolu obsaţený 

v matrici (graf 14 a 15). Z nosiče 5D se za 24 hodin uvolnilo 90% flukonazolu a celková 

doba liberace byla 3 dny (graf 16). Z nosiče 8D se flukonazol uvolnil za 24 hodin  

(graf 17). S rostoucí koncentrací dipentaerythritolu v nosiči se zvyšovala rychlost 

uvolňování flukonazolu z matrice (graf 18). 

Stejné výsledky byly zjištěny i při stanovení mnoţství uvolněného flukonazolu 

měřením proti placebo vzorkům (grafy 19-22). Křivky liberace flukonazolu z nosičů 3D 
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a 5D jsou shodné při měření proti pufru i při měření proti placebo (grafy 23 a 24). Mírně 

odlišný průběh mají křivky liberace flukonazolu z nosiče 8D (graf 25). Při měření 

absorbance proti pufru byly naměřeny vyšší hodnoty. 

7.3 Liberace terbinafinu z oligoesterových nosičů  

Liberace terbinafinu z oligoesterových nosičů větvených mannitolem nebo 

dipentaerythritolem byla poprvé studována v diplomové práci Davida Mrázka
34

. 

Z důvodu problémů s rozpustností a stabilitou terbinafinu v pufrech pH 7,0 a 6,0 byla 

jako disoluční médium pouţita čištěná voda a v průběhu disolučního testu měřeno pH. 

Aktuální acidita v průběhu disolučního testu klesla aţ na hodnotu 3,0 (graf 27). 

Graf 27:  Změny aktuální acidity disolučního média (voda) v průběhu liberace terbinafinu 

z nosiče 3D
34
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Bylo zjištěno, ţe rychlost liberace terbinafinu  se zvyšovala s rostoucí koncentrací 

větvící sloţky (mannitolu nebo dipentaerythritolu) v molekule oligoesterového nosiče. Na 

počátku liberace (do 24 hod.) byl pozorován v závislosti na obsahu větvící sloţky 

poměrně vysoký burst efekt (40% u nosiče 3M, 60% u 5M a 80% u 8M). Od 2. dne do 

10. dne liberace se uvolňoval terbinafin kinetikou 0. řádu. Celková doba liberace 

terbinafinu se zkracovala s rostoucí koncentrací větvící sloţky v molekule nosiče (3M - 

13 dnů, 5M - 10 dnů, 8M - 4 dny). Velmi výhodný byl průběh liberace terbinafinu 
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z nosiče 3D. Jednodenní burst byl 30%, od 2. dne do 10. dne se terbinafin uvolňoval dle 

kinetiky 0. řádu a celková doba liberace byla přibliţně 14 dnů. Z nosiče 5D se terbinafin 

uvolnil za 24 hodin a z nosiče s 8D prakticky okamţitě
34

. 

V diplomové práci Kláry Lazařové
35

  byla studována liberace terbinafinu do fosfát 

citrátového pufru pH 5,0. Problémy s rozpustností a stabilitou terbinafinu byly při této 

hodnotě aktuální acidity menší neţ  v neutrálním prostředí a částečně byly vyřešeny  

pouţitím ultrazvukové lázně při přípravě roztoků pro kalibrační přímku. Přesto nebyl 

spektrofotometricky detekován všechen terbinafin uvolněný do fosfát citrátového pufru 

pH 5,0, i kdyţ za dobu trvání disolučního testu došlo k úplné degradaci nosičů. 

Úkolem předloţené diplomové práce bylo na základě poznatků z předešlých testů 

disoluce terbinafinu znovu vyzkoušet liberaci tohoto léčiva do fosfát citrátového pufru 

pH 7,0. Podařilo připravit zásobní roztoky terbinafinu pro sestrojení kalibrační přímky 

(tab.3, graf 2). Byl proveden osmidenní disoluční test. Mnoţství uvolněného terbinafinu 

v jednotlivivých časových intervalech bylo stanoveno měřením absorbance disolučního 

média proti fosfát citrátovému pufru pH 7,0. Za těchto podmínek nebyl v disolučním 

médiu stanoven téměř ţádný terbinafin (tab.16-21). Porovnání výsledků disolučních testů 

terbinafinu doposud provedených v rámci diplomových prací uvádí graf 28. 

Graf 28:  Podíl terbinafinu uvolněného z větvených oligoesterových nosičů v průběhu 

disolučního testu do vody
34
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Pro další testy liberace terbinafinu z dosud získaných výsledků vyplývá, ţe je 

třeba zvolit jinou analytickou metodu pro stanovení terbinafinu. Nad rámec zadání 

předloţené diplomové práce bylo ve spolupráci s katedrou fyzikální chemie započato 

s fluorimetrickým stanovením protimikrobních léčiv. Přes počáteční slibné výsledky, kdy 

se podařilo určit absorpční a emisní maxima a vytvořit kalibrační přímky, nastaly 

problémy s detekcí léčiv v disolučním médiu, které představuje sloţitý systém léčiva, 

plastifikátoru a rozkladných produktů nosičů.  
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8 ZÁVĚRY 

Z výsledků předloţené diplomové práce je moţno vyvodit tyto závěry: 

 

1. Z nosičů větvených mannitolem se jako nejvhodnější  pro flukonazol jeví 

oligoester větvený 5% mannitolu. Jednodenní burst byl 66% a celková doba 

liberace 3 dny.  

 

2. Z nosičů větvených dipentaerythritolem se jeví nejvhodnější průběh liberace při 

koncentraci dipentaerythritolu 3%. Za 24 hodin se uvolnilo 53% flukonazolu, poté 

se liberace zpomalila, od 2. dne do 8. dne probíhala liberace lineárně a uvolnil se 

zbytek flukonazolu obsaţený v matrici. 

 

3. Při stanovení mnoţství uvolněného flukonazolu měřením absorbance disolučního 

média  proti proti disolučnímu médiu placebo vzorků bez léčiva je moţno částečně 

eliminovat rušivý vliv plastifikátoru a rozkladných produktů nosiče.  

 

4. Byl proveden osmidenní disoluční test terbinafinu do fosfát citrátového pufru pH 

7,0. Terbinafin byl stanoven spektrofotometricky měřením absorbance při 222 nm 

proti pufru. Za těchto podmínek nebyl v disolučním médiu stanoven téměř ţádný 

terbinafin. Pro další testy liberace terbinafinu je třeba pro stanovení terbinafinu 

zvolit jinou analytickou metodu. 
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9 SOUHRN 

V teoretické části předloţené diplomové práce jsou shrnuty fyzikální a chemické 

vlastnosti polyesterů kyseliny mléčné a glykolové a jejich kopolymerů, mechanismus 

hydrolytické degradace a význam citrátových plastifikátorů. Polymery jsou 

charakterizovány zejména molekukovou hmotností, teplotou skelného přechodu a 

stupněm krystalinity. Všechny tyto vlastnosti mají vliv na hydrolytickou degradaci. Ta je 

také značně závislá na velikosti vzorku, na přítomnosti plastifikátoru a dalších faktorech. 

U velkých vzorků hydrolýza probíhá heterogenně, tzn. ţe na povrchu probíhá pomaleji 

neţ uvnitř. Citrátové plastifikátory významně mění fyzikální vlastnosti polymerů, 

zejména teplotu skelného přechodu, a mechanické vlastnosti jako jsou pevnost a taţnost. 

Mají také silný vliv na hydrolýzu. 

V experimentální části byla studována liberace flukonazolu a terbinafinu 

z terpolymerů kyseliny mléčné a glykolové v poměru 1:1 větvených 3%, 5% a 8% 

dipentaerythritolu (D) nebo mannitolu (M). Matrice o hmotnosti 150 mg tvořené nosičem 

(oligoester), plastifikátorem (30% triethylcitrátu) a léčivem (flukonazol nebo terbinafin) 

byly připraveny tavením v mikrovlnné troubě při středním výkonu. Vzniklá směs byla 

velmi důkladně homogenizována. Liberačním médiem pro obě léčiva byl zvolen fosfát 

citrátový pufr pH 7,0. Po dobu disolučního testu byly matrice umístěny v termostatu 

vytemperovaném na 37°C. V daných časových intervalech byly odebírány vzorky 

disolučního média pro stanovení uvolněného léčiva. Pro flukonazol probíhalo měření při 

261 nm. Absorbance u terbinafinu byla měřena při 222 nm.  

Z nosičů větvených mannitolem se flukonazol uvolnil nejrychleji z nosiče se 3% 

mannitolu, a to jiţ za 24 hodin. Nejpomaleji se uvolňoval z nosiče s 5% mannitolu. 

Jednodenní burst byl 66% a liberace trvala 3 dny. Z nosičů větvených dipentaerythritolem 

se flukonazol uvolnil nejrychleji z nosiče s 8% dipentaerythritolu, během 24 hodin. 

Nejpomaleji se uvolňoval z nosiče s 3% dipentaerythritolu. Po 24 hodinách se uvolnilo 

53%, poté se liberace zpomalila a probíhala lineárně od 2.dne do 8. dne. S rostoucí 

koncentrací dipentaerythritolu v nosiči se zvyšovala rychlost uvolňování flukonazolu. 

Vzorky byly měřeny proti pufru a proti disoluční kapalině odebrané z placebo vzorků bez 

léčiva. Porovnáním naměřených hodnot lze eliminovat rušivý vliv rozkladných produktů 

matrice. 
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V porovnání s výsledky předchozích diplomových prací se terbinafin při pH 7,0 

z uvedených nosičů téměř neuvolnil, přestoţe došlo k degradaci matric. Ze získaných 

výsledků vyplývá, ţe pro další testy liberace terbinafinu je třeba zvolit jinou analytickou 

metodu. 



 59 

10 LITERATURA 

                                            

1.  Vert M.: Bioresorbable polymers for temporary therapeutic applications, Angew. 

Makromol. Chem., 166/167, 1989, 155-158 

2.  Cutright D.E., Beasley J.D., Perez B.: Histologic comparison of polylactic and 

polyglycolic acid sutures, Oral Surgery, 232, 1971, 165-173 

3. Ginde, R. M., Gupta, R. K., J. Appl. Polym. Sci., 33, 1987,  2411 - 2429 

4. Schoberl, A. and Wiehler, C., Űber dis dehydratasierun von thioglykolsäure, deren 

kondensationspolymere und über dithioglykolid, Liebigs Ann. Chem., 

595, 1955, 112 - 118 

5. Schnidler, A., Jeffcoat, R. et al., Contemporary Topics in Polymer Science, 2, Plenum 

Press, New York, 1977, 251 - 289 

6.  Gogolewski, S., Pennings, A. J., J. Appl. Polym. Sci., 28, 1983, 1045 – 1061 

7.  Mi, F. L. et al., Chitin/PLGA blend microspheres as a biodegradable drug delivery 

system: a new delivery system for protein, Biomaterials , 2004 

8.  Fukuzaki, H. et al., Biomaterials, 11, 1990, 441 – 445 

9. Kitchell, J. P., Wise, D. L., Meth. Enzymol., 112, 1985, 436 - 448 

10. Vert, M., Proc. Int. Conf. Adv. Control. Delivery, Baltimore, MD, 1996, 32 – 36 

11. Jamshidi, K., Hyon, S. H., Ikada, Y., Polymer, 29, 1988, 2229 - 2234 

12. Jalil, R., Nixon, J. R., J. Microencapsulation, 7, 1990, 297 – 325 

13. Cohen, S., Alonso, M. J., Langer, R., Int. J. Technol. Assessment in Health Care, 

10 (1), 1994, 121 – 130 

14. Vert, M., Bioresorbable polymers for temporary therapeutic applications, Angew. 

Makromol. Chem., 1989, 166, 155-158 

15. Pitt, C.,G., Non microbial degradation of polyesters: mechanisms and modifications, 

Biodegradable Polymers and Plastics, Cambridge, 1992, 7-19 



 60 

                                                                                                                                  

16. Holland, S.,J., Tigh,e B.,J., Gould, P.,L., Polymers for biodegradable medical device. 

1. The potential of polyesters as controlled macromolecular release systems. J. 

Control. Release, 1986, 16, 155-180 

17. Li, S.,M., Garreau, H., Vert, M., Structure-property relationships in the case of the 

degradation of massive aliphatic poly(α-hydroxyacids) in aqueous media. Part 1.: 

Poly(DL-lactid acid), J. Mater. Sci., Mater. Med.,1990, 1, 123-130 

18. Li, S.,M., Garreau, H., Vert M., Structure-property relationships in the case of the 

degradation of massive aliphatic poly(α-hydroxyacids) in aqueous media. Part 2.: 

degradation lactide/glycolide copolymers PLA37,5GA25 and PLA75GA25, ), J. 

Mater. Sci., Mater. Med.,1990, 1, 131-139  

19. Li, S.,M., Garreau, H., Vert, M., Structure-property relationships in the case of the 

degradation of massive aliphatic poly(α-hydroxyacids) in aqueous media. Part 3.: 

influence of the morphology of poly(L-lactic acid), J. Mater. Sci., Mater. Med.,1990, 

1, 198-206 

20. Vert, M., Li, S.M., Garreau H., More about the degradation of  LA/GA-derived 

matrice in aqueous media, J. Control. Release, 1991, 1, 15- 26 

21. Therin, M., Christel, P., Li, S.M., Garreau, H., Vert, M., In vivo degradation massive 

poly(α-hydroxyacids): validation of in vitro findings, Biomaterials, 1992, 13, 594-600   

22. Pitt, C.,G., Gratzel, M.,M., Kimmel, G.,L., Surles, J., Schindler, A., Aliphatic 

polyesters. 2. The degradation of poly (DL-lactide), poly (ε-capronolactone) and their 

copolymers in vivo, Biomaterials, 1981, 2, 215-220 

23. Grizzi, I., Garreau, H., Li, S.M., Vert, M., Hydrolytic degradation of device based on 

Poly (DL-lactic acid) size-dependence, Biomaterials, 1995, 16, 305-311 

24. Li, S.M., Vert, M., Crystalline oligomeric stereocomplex as intermediate compound 

in racemic poly (DL-lactic acid) degradation, Polym. Int., 1994, 30, 37-41 

25. Li, S.M., Ver,t M., Morphological changes resulting from the hydrolytic degradation 

of stereocopolymers derived from L- and DL-lactides, Macromolecules, 1994, 27,  

3107-3110 



 61 

                                                                                                                                  

26. Vert, M., Degradation of polymeric biomaterials with respect to temporary 

therapeutic applications: tricks and treats, BioDegradable Materials, 1990, 11-37  

27. Anselme, K., Flautre, B., Hardouin, P., Chanavaz, M., Ustariz, C., Vert, M., 

Biomaterials, 1992, 14, 44-50  

28. Lermy A.M.: Mise au point d’un polymère d’acide DL-lactique marqué au karbone 

14 destiné à l’étude de distribution de nanoparticules polymères après administration 

par voies intraveineuse et orale chez la sourix, Thesis, University of Angers, 1993 

29. Gilding, D.K., Reed, A.M., Biodegradable polymers for use in surgery- 

Polyglycolic/polylactic acid homo and copolymers, Polymer, 1979, 20, 1459-1464 

30. Encyclopedia of Chemical Technology, sv.6, 3.vyd.,1986, 170 

31. Morflex Technical Bulletin 101, Morflex , 1993 

32. Labreque, L.V., a kol., Citrate Esters as Plasticizers for Poly(lactic acid), 

J.Appl.Polym.Sci., 1997, 66, 1507-1513  

33. Schade, A.; Niwa, T.; Takeuchi, H.; Hino, T.; Kawashima, Y. Aqueous colloidal 

polymer dispersions of biodegradable DL-lactide / glycolide copolymer as basis for 

latex films: a new approach for the development of biodegradable depot systems. Int. 

J. Pharm. 1995, 117, 209-217. 

34. Mrázek, D.: Biodegradabilní systémy s protimikrobními léčivy. Diplomová práce. 

UK Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2005, 79 

35. Lazařová, K.: Oligoesterové matrice s protimikrobními látkami III. Diplomová práce. 

UK Praha. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006, 69 


