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1 ÚVOD 

Tato práce navazuje na diplomové práce zabývající se vlastnostmi polyesterů 

používaných ve funkci nosičů léčiv.
[1,2] 

Jako nosiče léčiv se nejčastěji používají 

polyestery alifatických hydroxykyselin, zejména polyestery kyseliny mléčné 

a glykolové nebo jejich kopolymery. Mají široké využití v praxi, např. v chirurgii 

jako vstřebatelný šicí materiál nebo jako ortopedické implantáty. Optimální nosič léčiva 

by měl být netoxický, biodegradabilní a měl by mít jasně daný profil uvolňování léčiva. 

Vytvořením tuhé disperze složené z polymerního nosiče a léčiva můžeme zvýšit 

rozpustnost a biologickou dostupnost špatně rozpustných léčiv a zajistit řízené 

uvolňování účinné látky – zrychlené uvolňování pro rychlý nástup účinku 

nebo prodloužené uvolňování pro snížení četnosti dávkování léčiva. Výběr polymeru 

závisí zejména na požadované délce uvolňování a místě účinku léčiva. Výhodou tuhých 

disperzí je možnost jejich úpravy do různých forem, např. pelet, filmů a implantátů. 

Nevýhodou je rekrystalizace léčiva z amorfního stavu během skladování, což vede 

ke snížení biologické dostupnosti. U tuhých disperzí je důležité dodržení optimálních 

podmínek skladování.  
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2 ABSTRAKT 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické technologie  

 

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Jakubíková  

Název rigorózní práce: Liberace terbinafinu z polyesterů větvených kyselinou 

polyakrylovou 

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

V předložené rigorózní práci jsou studovány termické a liberační vlastnosti tuhých 

disperzí s terbinafinem, založených na polyesterech kyseliny mléčné a glykolové, 

větvených různou koncentrací kyseliny polyakrylové. Teoretická část shrnuje poznatky 

o terbinafinu a způsoby jeho aplikace, dále je práce zaměřená na studium tuhých 

disperzí, problematiku výběru vhodného polymerního nosiče, výhody a nevýhody 

použití tuhých disperzí. V rámci experimentu byly připraveny tuhé disperze metodou 

tavení nebo metodou rozpouštění v methyl-formiátu. Byl zjištěn průběh bobtnání 

a eroze použitých polyesterů. Léčivo bylo do polyesteru inkorporováno ve formě 

hydrochloridu nebo ve formě baze v koncentraci 10 %. Byly provedeny disoluční testy 

terbinafinu při teplotě 37 ˚C do fosforečnanového tlumivého roztoku pH 7,4. Množství 

uvolněného terbinafinu bylo stanoveno spektrofotometricky při vlnové délce 223 nm. 

Termická analýza tuhých disperzí prokázala, že léčivo je v koncentraci 10 % 

v polyesteru molekulárně dispergováno. Degradace polyesterů při pH 7,4 probíhala 

96 hod. Inkorporací terbinafinu se doba degradace výrazně prodloužila. V disolučním 

testu se za 24 hod uvolnilo pouze přibližně 1 – 3,5 % inkorporovaného léčiva. Celkové 

množství léčiva uvolněného z obou testovaných polyesterů v průběhu 38 dnů bylo 

přibližně 50 % při použití terbinafin-hydrochloridu a asi 25 % v případě použití baze. 

Rychleji se terbinafin uvolňoval z polyesteru 2A. 

 

Klíčová slova: větvené polyestery, tuhé disperze, terbinafin, liberace léčiv, solubilizace, 

DSC, bobtnání, eroze 
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3 ABSTRACT  

CHARLES UNIVERSITY  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical technology  

 

Name of the student: Mgr. Hana Jakubíková 

Title of thesis: The release of terbinafine from polyesters branched with polyacrylic acid 

Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

In this rigorous thesis, thermal and release properties of solid dispersions 

with terbinafine based on polyesters of lactic and glycol acid, branched with different 

concentration of polyacrylic acid, are studied and presented. Theoretical part 

summarizes current knowledge about terbinafine and its ways of application, 

advantages and disadvantages of solid dispersions and selection of a suitable polymeric 

carrier. In the experiment, solid dispersions were prepared by melting method, 

or solvent method using methyl-formate. The swelling rate and erosion rate were 

determined. The active pharmaceutical ingredient was incorporated into the polymer 

in form of hydrochloric salt or free base form in concentration of 10 %. Dissolution 

tests of terbinafine at 37 °C and pH 7.4 (phosphate buffer) were performed. Terbinafine 

concentration was determined spectrofotometrically at wavelength of 223 nm. Thermal 

analyses of solid dispersions revealed molecularly dispersed drug in concentration 

of 10 %. Polyesters degradation was running at pH 7,4 for 96 hours. Degradation time 

was significantly prolonged by incorporation of terbinafine, maybe due to the polymer-

drug interaction. About 1 – 3.5 % of incorporated drug was released during 24 hours 

of dissolution test. The total amount of drug released during 38 days lasting test was 

50 % in case using of terbinafine-hydrochloride, and 25 % in case of the base 

of terbinafine. Drug release from polyester 2A run faster. 

 

Keywords: branched polyesters, solid dispersion, terbinafine, drug release, 

solubilization, DSC, swelling, erosion  
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4 ZADÁNÍ PRÁCE  

Zadáním rigorózní práce bylo studium termických a liberačních vlastností tuhých 

disperzí na bázi polyesteru kyseliny D,L-mléčné a glykolové větveného kyselinou 

polyakrylovou.  

Zadání lze rozdělit do následujících dílčích kroků: 

1. Příprava tuhých disperzí metodou tavení a metodou rozpouštění v methyl-

formiátu, které jako léčivo obsahovaly terbinafin-hydrochlorid a terbinafin bazi 

v koncentraci 10 %. Jako nosič léčiva použít polyester větvený dvěma různými 

koncentracemi kyseliny polyakrylové (2A, 4A). 

2. Stanovení průběhu bobtnání a eroze testovaných polyesterů 2A a 4A. 

3. Provedení termické analýzy polyesterů, terbinafin-hydrochloridu, terbinafinu 

baze a tuhých disperzí metodou DSC.  

4. Studium průběhu disoluce terbinafinu do fosforečnanového tlumivého roztoku 

pH 7,4. 

  



9 

 

5 SEZNAM ZKRATEK 

2A   polyester kyseliny D,L-mléčné a glykolové větvený 2 % kyseliny  

polyakrylové 

4A  polyester kyseliny D,L-mléčné a glykolové větvený 4 % kyseliny  

polyakrylové  

A  absorbance  

B  stupeň bobtnání 

c  koncentrace  

DSC  diferenční skenovací kalorimetrie  

E  stupeň eroze 

HPMC  hypromelosa   

PBS   fosforečnanový tlumivý roztok pH 7,4 

PEG  polyethylenglykol 

PEO  polyethylenoxid   

PVA  polyvinylalkohol 

PVP  povidon 

PVP-PVA kopolymer povidon - polyvinylacetát 

ter. HCl terbinafin-hydrochlorid 

ter. baze  terbinafin baze  

Tg  teplota skelného přechodu 
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6 TEORETICKÁ ČÁST  

6.1 Léčivé přípravky s terbinafinem  

6.1.1 Terbinafin 

Terbinafin je allylaminové antimykotikum, jehož účinek je založen na narušení syntézy 

ergosterolu v membráně houbových buněk. Inhibicí skvalenové epoxidázy dochází 

ke zvýšení intracelulárního množství skvalenu, který následně způsobí odumření 

buňky.
[3] 

 

Obr.1: Struktura terbinafin-hydrochloridu
[4]

 

 

 

Terbinafin je více než z 90 % biotransformován v játrech, 75 % metabolitů 

bez antifungální aktivity se vylučuje ledvinami, zbytek stolicí. U pacientů s poškozením 

jater nebo ledvin dochází k prodloužení eliminačního poločasu s následným zvýšením 

plazmatických hladin terbinafinu. Užívání terfinafinu u těhotných žen je doporučeno 

pouze v nezbytných případech. U kojících žen se užívání nedoporučuje, protože proniká 

do mateřského mléka.
[5]

 

Terbinafin má v závislosti na dávce a druhu infekce fungicidní nebo fungistatický 

účinek. Je účinný proti veškerým dermatofytům rodu Trichophyton, Epidermophyton 

a Microsporum, méně účinný je proti kvasinkám rodů Candida, Pityrosporum 

a Rhodotorula. Používá se tedy k léčbě mykotických infekcí citlivých na terbinafin, 

jako je např. tinea cruris, tinea pedis, tinea corporis a onychomycosis (způsobené 

dermatofyty).
[5] 

Terbinafin se v léčivých přípravcích používá ve formě terbinafin - 

hydrochloridu.   
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6.1.2 Lokální aplikace terbinafinu 

Při dermální aplikaci terbinafinu dochází k průniku léčiva do hlubších vrstev kůže, 

systémová biologická dostupnost je ale velmi nízká. K dispozici jsou přípravky 

ve formě krémů nebo kožních roztoků. Při jejich použití se vstřebává méně než 5 % 

aplikované dávky. Po sedmidenní léčbě krémem nebo jednorázové aplikaci roztoku, 

který vytváří na povrchu kůže tenký povlak, přetrvává fungicidní koncentrace 

terbinafinu ve stratum corneum až po dobu 13 dní.
[5]

 Na českém trhu je v současnosti 

terbinafin pro lokální aplikaci dostupný v krému Lamisil, Terbistad 1 % krém a Lamisil 

1 x kožní roztok.  

6.1.3 Perorální aplikace terbinafinu 

Perorální aplikace terbinafinu je vhodná v případech, kdy jsou mykotickou infekcí 

postiženy rozsáhlejší plochy nebo se vyskytuje riziko průniku do hlubších tkání 

a krevního řečiště. Využívá se také u onychomykózy. V těžších případech 

onychomykózy se pro podporu účinnosti terapie perorální aplikace terbinafinu 

kombinuje s lokální aplikací přípravku s jinou účinnou látkou, zejména s amorolfinem 

nebo s cyklopiroxolaminem.
[6]

   

Nevýhodou je omezená absorpce terbinafinu, která snižuje biologickou dostupnost. 

U perorálně podávaných přípravků s terbinafinem je nejvyšší plazmatické koncentrace 

dosaženo po 2 hodinách. Koncentruje se v kůži, vlasech a nehtech, kde dosahuje 

fungicidně účinných hladin. V uvedených tkáních je přítomen ještě 15 až 20 dní 

po ukončení léčby. Podává se v jedné denní dávce 125 mg u dětí, 250 mg u dospělých. 

U perorálně podávaných léčivých přípravků může být biologická dostupnost ovlivněna 

potravou, v případě terbinafinu ale obvykle není potřeba úprava dávkování.
[5] 

V ČR 

je k dispozici několik přípravků pro perorální aplikaci terbinafinu - Lamisil 250 mg, 

Terbinafin Actavis 250 mg, Terfimed 250. 

6.1.4 Transdermální aplikace terbinafinu 

Pro dosažení systémového účinku léčiva je možné využít i transdermální aplikaci, 

při které léčivo obchází gastrointestinální trakt i játra, což vede ke snížení first-pass 

metabolismu. Tím dochází ke zvýšení biologické dostupnosti s možností použití nižší 

dávky léčiva. Snižují se některé nežádoucí účinky a zároveň se zamezí interakcím 

s potravou a s jinými léčivy. Jedná se o neinvazivní metodu aplikace léčiva, nejčastěji 

s využitím náplasti. Nejsvrchnější vrstva kůže - stratum corneum plní bariérovou funkci. 
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Je tvořená vrstvami korneocytů a lipidovou matrix, která se nachází v mezibuněčných 

prostorech. Tato vrstva kůže je tvořena ze 75 – 80 % proteiny, 5 – 15 % lipidy, zbytek 

tvoří další organické sloučeniny a voda, včetně přirozených zvlhčujících faktorů 

(aminokyseliny, močovina, laktamy).  Pro snadnější transdermální průnik léčiva 

je nutné zvýšit propustnost stratum corneum, čehož je možné dosáhnout fyzikálními 

metodami. Mezi tyto metody patří např. elektroporace, kdy dochází působením 

elektrických výbojů k tvorbě mikropórů. Další fyzikální metodou je využití speciálních 

aplikátorů, které vstřelí mikronizované částice přesahující rychlost světla do podkoží.  

Kromě fyzikálního ovlivnění se pro zvýšení propustnosti stratum corneum nabízí 

využití chemických sloučenin. Některé sloučeniny svým působením vyvolávají 

překrvení v místě aplikace – např. kapsaicin nebo deriváty kyseliny nikotinové. Jiné 

přímo rozrušují stratum corneum, např. některá rozpouštědla jako ethanol, ethylacetát 

či některá keratolytika a keratoplastika, jako jsou močovina nebo kyselina salicylová. 

V současné době se ale dává přednost využití akcelerantů transdermální penetrace, 

u kterých dochází k přímé interakci s lipidovou součástí stratum corneum. Nejčastěji 

dochází k ovlivnění tmelu vyplňujícího intercelulární prostor mezi korneocyty.
[7]

  
 

Ve studii Rajurkar et al.
[8] 

byly připraveny transdermální náplasti obsahující terbinafin 

solvatací polymeru a následným odpařením rozpouštědla. Směs polymerů 

byla rozpuštěna v methanolu a chloroformu (1:1). Jako polymer byla použita 

hypromelosa, polyvinylpyrrolidon a polymethakrylát v různých kombinacích. Ke směsi 

polymerů byl následně přidán polyethylenglykol 400 ve funkci plastifikátoru, 

dimethylsulfoxid jako akcelerant transdermální penetrace a jako léčivo terbinafin. 

Zhomogenizovaná směs byla vylita na hliníkovou fólii v Petriho misce. Po vypaření 

rozpouštědla byl vzniklý film upraven na požadovanou velikost. Byl proveden disoluční 

test ve fosforečnanovém tlumivém roztoku pH 7,4 a množství uvolněného léčiva bylo 

stanoveno spektrofotometricky. Po 6 hodinách se uvolnilo podle použité kombinace 

polymerů 45 - 93 % terbinafinu. Nejmenší množství terbinafinu se uvolnilo z náplasti 

složené z hypromelosy a polymethakrylátu, největší množství se uvolnilo z náplasti 

složené z hypromelosy a polyvinylpyrrolidonu. 

Ve studii Kumar et al.
[9] 

byly připraveny náplasti tvořené terbinafin-hydrochloridem, 

polymerním nosičem a glycerolem 85 % ve funkci plastifikátoru. Jako nosič byly 

použity karbomery, hypromelosa a sodná sůl karmelosy v různých poměrech 

a kombinacích. Polymery se nechaly 12 hodin bobtnat v čištěné vodě. Poté se směs 

zhomogenizovala a za stálého míchání byl přidán terbinafin a glycerol 85 %. Po jeho 
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rozpuštění byla takto připravená směs vylita na Petriho misku. Po odpaření rozpouštědla 

byly připraveny náplasti o velikosti 1 cm
2
. Náplasti připravené z hypromelosy 

a karbomeru měly větší pevnost v tahu než náplasti připravené ze sodné soli karmelosy 

a karbomeru. Pro test disoluce byl použit fosforečnanový tlumivý roztok pH 7,4 

a množství uvolněného terbinafinu bylo stanoveno spektrofotometricky. Po 14 hodinách 

se uvolnilo 67 – 75 % terbinafinu. Nejvyšší množství léčiva se uvolnilo z náplasti 

připravené kombinací hypromelosy, sodné soli karmelosy a karbomeru. Nejméně 

terbinafinu se uvolnilo při použití kombinace sodné soli karmelosy a karbomeru. 

6.2 Tuhé disperze  

Tuhé disperze jsou definovány jako disperze jedné nebo více účinných látek v inertním 

nosiči v pevném skupenství.
[10]

 Jsou složené alespoň ze dvou složek, nejčastěji 

z polymerního nosiče a hydrofobního léčiva, které může být molekulárně dispergováno 

v nosiči nebo dispergováno v krystalické nebo amorfní formě.
[11] 

Jejich příprava 

je nejčastěji realizována tavením, nebo rozpouštěním s následnou evaporací 

rozpouštědla. Lze využít i kombinaci těchto dvou metod. Nejprve je ve vhodném 

rozpouštědle rozpuštěna účinná látka, poté rozpuštěn nosič a následně je ze směsi 

odstraněno rozpouštědlo.
[12]

 Použití tuhých disperzí je vhodné při formulaci léčivých 

přípravků obsahujících účinnou látku, která je špatně rozpustná ve vodě, jako je 

např. terbinafin, nimesulid nebo ketoprofen.
[10]

  

6.2.1 Mechanismus uvolnění léčiva z tuhých disperzí  

Při uvolňování léčiva z tuhé disperze se uplatňují dva základní mechanismy: léčivem 

řízené uvolňování a nosičem řízené uvolňování. Po aplikaci tuhé disperze 

do hydrofilního prostředí se nosič rozpouští nebo absorbuje vodu a bobtná. Vytváří 

se difuzní vrstva s vysokou viskozitou. Pokud je v této vrstvě léčivo rozpustné, bude 

limitujícím krokem liberace léčiva rychlost difuze. V takovém případě se jedná 

o nosičem řízené uvolňování. V případě malé rozpustnosti léčiva v této koncentrované 

vrstvě se léčivo může dostat do hydrofilního prostředí beze změny, uvolňování léčiva 

tedy bude záviset na vlastnostech léčiva (polymorfní vlastnosti, velikost částic 

a rozpustnost léčiva) a jedná se o léčivem řízené uvolňování. V praxi často dochází 

ke kombinaci těchto dvou mechanismů, protože léčivo může být v koncentrované vrstvě 

nosiče rozpuštěno částečně.
 [12,13]
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Obr.2: Schematické znázornění nosičem řízeného uvolňování (a) a léčivem řízeného 

uvolňování (b).
[13]

 Šedá oblast znázorňuje hydratovanou část nosiče, větší černé částice 

nerozpouštěné a menší černé částice rozpuštěné léčivo.   

 

 

6.2.2 Polymery používané u tuhých disperzí   

Cukry a polyoly 

Jedná se o nosiče používané v první generaci tuhých disperzí, v současnosti již nejsou 

příliš využívané. Vysoká teplota tání totiž komplikuje přípravu tuhých disperzí metodou 

tavení, špatná rozpustnost ve většině organických rozpouštědel zase přípravu metodou 

odpaření rozpouštědla.
[14] 

Existují případy, kdy je jejich použití výhodné. Ve studii 

Jachowicz et al.
[15] 

se z tuhé disperze prednisonu v sorbitolu léčivo uvolňovalo rychleji 

než z jiných testovaných nosičů, jako je polyethylenglykol (PEG), polyvinylpyrrolidon 

(PVP), močovina a mannitol.  

Další možností je použití derivátů celulosy.
[14,15] 

Hypromelosa byla použita při přípravě 

tuhé disperze s megestrol-acetátem, který je indikován k léčbě anorexie anebo ztráty 

hmotnosti při zhoubných nádorech a  AIDS. Testovaná tuhá disperze byla porovnána 

s disperzí složenou z polyvinylpyrrolidonu a megestrol – acetátu. Lepšího profilu 

uvolňování bylo dosaženo při použití HPMC.
[16] 

 
 

Ve studii Özcan et al.
 [17]

 byl použit 3 % gel chitosanu v 1 % roztoku kyseliny mléčné. 

Jako léčivo byl použit terbinafin v 1 % koncentraci. Použitý chitosan byl o různých 

molekulových hmotnostech: 150 – 400, 50 000– 90 000, 90 000 – 190 000 a 190 000 – 

310 000. Antifungální aktivita gelu byla testována na Candida spp. a vláknitých 

houbách. Poté byla porovnána s HVLP Terbisilem obsahujícím terbinafin-hydrochlorid 
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bez obsahu chitosanu. U gelů obsahujících chitosan byla zjištěna vyšší antifungální 

aktivita. Nejlepších výsledů bylo dosaženo při použití gelu připraveného z  chitosanu 

o molekulové hmotnosti 150 - 400. 

 

Polyethylenglykoly (PEG) a polyethylenoxidy (PEO) 

Jedná se o polymery tvořené dvouuhlíkovými jednotkami spojenými etherovými 

vazbami. Liší se výchozí látkou, kterou je ethylenglykol nebo ethylenoxid. Mohou mít 

různou molekulovou hmotnost, v rozmezí 200 – 300 000. Jsou dobře rozpustné ve vodě, 

jejich rozpustnost klesá s rostoucí molekulovou hmotností. Se zvyšující se molekulovou 

hmotností se zvyšuje viskozita. Při pokojové teplotě jsou PEG a PEO o molekulové 

hmotnosti do 600 tekuté, v rozmezí 800 – 1500 mají polotuhou konzistenci podobnou 

vazelíně a při molekulové hmotnosti 2000 – 6000 mají voskovitou konzistenci. 

Od molekulové hmotnosti 20 000 vytváří krystaly. Pro přípravu tuhých disperzí 

je nejčastěji používán PEG o molekulové hmotnosti 4000 – 6000. Molekulová hmotnost 

má vliv na zpracovatelnost. Při přípravě tuhých disperzí se uplatňuje zejména dobrá 

rozpustnost v některých organických rozpouštědlech, nízká teplota tání (do 65 ˚C) 

a schopnost rozpouštět řadu léčiv.
[14]

 

Ve studii Lin a Cham
[18]

 byla sledována liberace naproxenu z tuhé disperze tvořené 

PEG 6000. Při použití léčiva v koncentraci 5 % nebo 10 % se uvolňovalo léčivo rychleji 

než při použití koncentrace 20, 30 nebo 50 %. Při nižších koncentracích bylo léčivo 

v amorfní formě, při zvýšení koncentrace bylo částečně krystalické, čímž se zpomalila 

rychlost uvolňování. Použité množství nosiče je však limitováno akceptovatelnou 

velikostí léčivého přípravku. 
 

Ve studii Arunprasad et al.
[10]

 byl jako nosič terbinafin-hydrochloridu použit PEG 6000 

nebo povidon (PVP) v poměru 1:1, 1:2 a 1:3. Tuhá disperze byla připravena tavením 

nebo rozpouštěním v methanolu. Roztok byl vylit na rovný povrch, byl odpařen 

methanol a sušina rozdrobněna. Po přidání dalších pomocných látek byly vylisovány 

tablety a proveden test disoluce.
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Obr.3: Průběh disoluce terbinafin - hydrochloridu z PEG 6000
[10]

 

 

 

 

Obr.4: Průběh disoluce terbinafin-hydrochloridu z povidonu
[10]

 

 

 

Při použití vyšší koncentrace nosiče se účinná látka uvolnila rychleji. Z tuhé disperze 

složené z terbinafinu a PEG v poměru 1:3 se uvolnilo 95,7 % léčiva v průběhu 

35 minut. Z tuhé disperze složené z terbinafinu a PVP v poměru 1:3 se uvolnilo 98,7 % 

účinné látky v průběhu 1 hodiny.
[10] 
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Povidon  

Povidon vzniká polymerizací vinylpyrrolidonu, molekulová hmotnost je v rozmezí 

2 500 – 3 000 000. Povidon je dobře rozpustný ve vodě a některých organických 

rozpouštědlech. S rostoucí molekulovou hmotností se jeho rozpustnost ve vodě snižuje 

a vzrůstá viskozita. Ve farmaceutickém průmyslu se používá jako pomocná látka 

pro zvýšení smáčivosti léčiv, a tím zvyšuje rychlost uvolňování léčiva z tuhé disperze. 

Je považován za netoxický, zejména díky své molekulové hmotnosti, která neumožňuje 

absorpci z gastrointestinálního traktu po perorálním podání. Nežádoucí účinky byly 

pozorovány pouze při použití v intramuskulární injekci, kdy došlo ke vzniku 

granulomů.
[14] 

 

V některých studiích se použití povidonu ukázalo jako vhodný způsob, jak snížit 

rekrystalizaci účinné látky v tuhé disperzi, např. u disperze složené 

z polyethylenglykolu a nimodipinu. Podmínkou pro snížení rekrystalizace je rozpuštění 

povidonu v polyethylenglykolu při přípravě tuhé disperze metodou tavení. S rostoucí 

molekulovou hmotností se ale snižuje rozpustnost povidonu v polyethylenglykolu.
[19]

  

Ve studii Ahire et al.
[11] 

byla připravena tuhá disperze složená z nevirapinu a PVP 

v poměru 1:1, 1:2 a 1:3. Nevirapin je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy 

používaný k léčbě AIDS, který je špatně rozpustný ve vodě. Špatnou rozpustnost léčiva 

ve vodě je možné obejít formulací tuhé disperze. Léčivo bylo při disolučních testech 

uvolněno během 120 minut, nejrychleji se uvolnilo z matrice složené v poměru 

nevirapinu a PVP 1:2, nejpomaleji z tuhé disperze připravené v poměru 1:1.
 
 

 

Krospovidon 

Jedná se o polymer, který po dispergování ve vodě bobtná.
[14]

 I když se krospovidon 

ve vodě nerozpouští, může být použit jako nosič léčiva pro zvýšení rychlosti uvolňování 

léčiva. Ve studii Chaulang et al.
[20] 

byla použita tuhá disperze složená z krospovidonu 

a furosemidu. Furosemid je špatně rozpustný ve vodě. Jedná se o kličkové diuretikum 

používané hlavně k léčbě hypertenze. Byla připravena disperze složená z léčiva 

a krospovidonu v poměru 1:1 a 1:2 a byly vylisovány tablety, které obsahovaly 40 mg 

furosemidu. Disoluce léčiva z těchto tablet byla porovnána s běžnými tabletami, které 

obsahují stejné množství furosemidu. Výsledky ukázaly lepší profil uvolňování léčiva 

z tablet založených na tuhé disperzi.
 
Obdobně došlo ke zlepšení disoluce furosemidu 

z krospovidonu ve studii Shin et al.
[21]

, kdy byla připravena disperze v poměru léčiva 

a nosiče 1:2. 



18 

 

Tuhá disperze složená z krospovidonu a antidiabetika glimepiridu byla použita 

v disolučním testu ve studii Kiran et al.
[22]

 Při použití léčiva a polymeru v poměru 1:19 

se během 5 minut se uvolnilo 80 % léčiva. Při poměru 1:9 se léčivo uvolňovalo 

pomaleji.
 
 

Ve studii Nagabhushanam et al.
[23]

 byla připravena tuhá disperze složená z mefenamové 

kyseliny, PVP a ve funkci rozvolňovadla byl použit krospovidon. Tuhá disperze 

byla připravena metodou rozpouštění a odpaření rozpouštědla – methanolu. Použití 

krospovidonu v tuhé disperzi zlepšilo profil uvolňování léčiva. Výhodnější se ukázalo 

použití krospovidonu v kombinaci s PVP než použití samotného krospovidonu 

s mefenamovou kyselinou nebo samotného PVP s mefenamovou kyselinou.   

 

Polyvinylalkohol, povidon - polyvinylacetát 

Polyvinylalkohol (PVA) a kopolymer povidonu s polyvinylacetátem (PVP-PVA) jsou 

polymery rozpustné ve vodě. Ve studii Suzuki et al.
[24]

 byla tuhá disperze 

tvořená nifedipinem, nikotinamidem a třetí složkou byl PVP nebo HPMC nebo PVA. 

Poměr léčiva, nikotinamidu a použitého polymeru v tuhé disperzi byl 1:3:1. Rychlost 

liberace byla závislá na poměru polymeru a léčiva. Bylo zjištěno, že při použití nízké 

koncentrace léčiva dochází ke zpomalení uvolňování léčiva, patrně kvůli vysoké 

viskozitě difuzní vrstvy přiléhající k rozpouštějícímu se povrchu.
[14] 

Ke zpomalení 

uvolňování léčiva dochází i např. při použití nízké koncentrace karbamazepinu v tuhé 

disperzi složené z kopolymeru PVP-PVA. Optimální poměr léčiva a nosiče v této tuhé 

disperzi je 1:4.
[25] 

Obdobný jev byl pozorován i při použití atenololu v kopolymeru 

PVP-PVA.
[26]  

 

 

6.2.3 Výhody tuhých disperzí  

Formulace tuhých disperzí je jednou z možností, jak zvýšit rozpustnost léčiva ve vodě. 

Interakce mezi nosičem a léčivem v tuhé disperzi brání aglomeraci částic léčiva. 

Vytvořením tuhé disperze můžeme dosáhnout homogenního rozdělení i velmi malého 

množství účinné látky v pevném stavu, navíc dochází ke zvýšení stability nestabilních 

léků, které jsou chráněné před rozkladnými procesy. Výhodou je možnost zpracování 

do pevných perorálních lékových forem. Je možno zamaskovat nepříjemnou vůni a chuť 

některých léčiv.
[12,27]
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Vytvořením tuhé disperze léčiva s hydrofilním nosičem se zvyšuje rozpustnost ve vodě. 

Pokud je navíc použito vhodné rozvolňovadlo, může se u některých tablet dosáhnout 

velmi rychlého rozpadu. Tyto rychle se rozpadající tablety mohou být použity 

jako alternativa k intravenózní aplikaci léčiva, jejich aplikace je pro většinu pacientů 

přijatelnější.
[28]

 

Tuhé disperze mohou zvýšit dostupnost účinné látky zvýšením její smáčivosti. 

Smáčivost může být zvýšena např. absorpcí vody z molekul nosiče obklopující účinnou 

látku.
[12]

 Některé tuhé disperze mají vysoce porézní strukturu, zejména pokud byly 

připraveny metodou odpaření rozpouštědla. Rychlé odpaření rozpouštědla může 

ve struktuře tuhé disperze vytvořit kanálky, které zvyšují poréznost a specifický povrch 

a urychlují tak uvolňování léčiva. V některých případech dochází v tuhé disperzi 

k přeměně léčiva z krystalické formy na formu amorfní. Snížení krystalinity zlepšuje 

rozpouštění léčiva, protože je potřeba méně energie na rozrušení krystalové mřížky 

během procesu rozpouštění.
 [12,29] 

  

6.2.4 Nevýhody tuhých disperzí  

U tuhých disperzí je důležité dodržení optimálních podmínek skladování. Během 

skladování totiž dochází k rekrystalizaci léčiva z amorfního stavu, což vede ke snížení 

biologické dostupnosti. Krystalizace léčiva probíhá ve dvou fázích. V první fázi dochází 

k nukleaci – tvorbě krystalových zárodků, která je následována růstem krystalů.
[12,30]

 

Pro růst krystalů je důležitá difuze nebo změna uspořádání molekul léčiva. Přítomnost 

vody často snižuje teplotu skelného přechodu amorfních systémů, navíc může mít 

i plastifikační účinek, díky kterému se zvyšuje molekulární pohyblivost, a tím klesá 

stabilita léčiva v tuhých disperzích. Pohyblivost molekul může být zvýšena i při vysoké 

teplotě. Proto jsou skladovací teplota a vlhkost důležitými faktory, které ovlivňují 

fyzikální stabilitu léčiva. Další nevýhodou tuhých disperzí je tepelná nestabilita 

některých léčiv a nosičů při přípravě disperze tavením a rekrystalizace léčiva 

při tuhnutí. Při přípravě disperzí metodou odpaření rozpouštědla může být nežádoucí 

přítomnost reziduí rozpouštědla.
 [12] 
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6.2.5 Řešení problémů tuhých disperzí  

Při přípravě tuhých disperzí musí být polymer mísitelný s léčivem, aby se zabránilo 

rekrystalizaci účinné látky. Přitom platí, že mísitelnost závisí na molekulárních 

interakcích mezi léčivem a polymerem, lze ji tedy zvýšit vytvořením vodíkových vazeb 

mezi nimi. Zabrání se tak oddělování fází a rekrystalizaci účinné látky.
[12] 

  

Polymery často mají vyšší teplotu skelného přechodu než použitá účinná látka, takže 

mohou snižovat molekulární pohyblivost účinné látky při vzniku směsi léčiva 

a polymeru.  Pro zvýšení fyzikální stability je tedy důležitý správný výběr polymeru, 

který by měl mít vysokou teplotu skelného přechodu, silnou interakci s léčivem 

a nízkou hygroskopičnost.
 [12] 

  

Vasanthavada et al.
[31]

 zkoumali rozpustnost léčiv v tuhé disperzi. Jako polymer 

byl použit PVP a jako léčivo griseofulvin a indoprofen. Griseofulvin byl s PVP v tuhém 

skupenství nemísitelný, což bylo vysvětleno absencí vodíkových vazeb 

mezi griseofulvinem a PVP. Mísitelnost indoprofenu s PVP byla vyšší - došlo ke tvorbě 

vodíkových vazeb. 

Při přípravě některých tuhých disperzí se používají povrchově aktivní látky 

a emulgátory. Díky svému amfifilnímu charakteru mohou zlepšit mísitelnost léčiva 

s polymerem, zlepšují smáčivost účinné látky a brání rekrystalizaci a precipitaci 

léčiva.
[12] 

  

6.3 Polyestery kyseliny D,L-mléčné a glykolové  

Kopolymery kyseliny mléčné a glykolové mají široké využití v praxi. Používají 

se např. jako vstřebatelný šicí materiál v medicíně a jako nosiče léčiv s řízeným 

uvolňováním.  Nevýhodou může být jejich křehkost, kterou lze upravit použitím 

vhodného plastifikátoru nebo smísením s jinými polymery.
[32]

  

Kopolymer kyseliny mléčné a glykolové lze použít jako biodegradabilní 

a biokompatibilní nosiče léčiv, u kterých je možné změnou chemického složení 

nebo fyzikálních vlastností regulovat rychlost degradace, a tím i množství uvolněného 

léčiva. Kyselina polymléčná je chirální látka, která může být v opticky aktivní 

stereoformě nebo jako opticky inaktivní racemát. Polymer kyseliny glykolové 

je hydrofilnější než kyselina polymléčná. Podle obsahu kyseliny mléčné v polymeru 

lze tedy upravit vlastnosti použitého nosiče. Při vyšším obsahu kyseliny mléčné 

je polymer hydrofobnější, absorbuje méně vody, a tím se sníží rychlost degradace.
[33] 
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Při degradaci alifatických α-hydroxykyselin jsou esterové vazby v polymerním řetězci 

hydrolýzou štěpeny za vzniku oligomerních a monomerních jednotek. Kyselina           

L-mléčná je citrátovým cyklem přeměněna na oxid uhličitý a vodu. Citrátovým cyklem 

může být přeměněna i kyselina glykolová, která ale může být z těla eliminována 

i v nezměněné podobě ledvinami.
[34]

    

Polyestery použité v této práci byly syntetizovány stupňovitou polykondenzací kyseliny 

glykolové a kyseliny D,L-mléčné s větvící složkou – kyselinou polyakrylovou. 

Koncentrace větvící složky rozhoduje o stupni větvení a molární hmotnosti polymeru. 

Jako větvící složka mohou být použity i jiné látky, např. mannitol, pentaerythritol, 

tripentaerythritol, dipentaerythritol nebo glukosa. Na Obr. 5
[35]

 je schéma 

polykondenzační reakce kyseliny D,L-mléčné a glykolové v ekvimolárním poměru 

při použití dipentaerythritolu jako větvící složky.  

 

Obr.5: Schéma syntézy větvených polyesterů 

 

V testovaných polyesterech byla jako větvící složka použita kyselina polyakrylová. 

Mezi karboxylovou skupinou polyakrylové kyseliny a hydroxylovou skupinou kyseliny 

D,L-mléčné nebo kyseliny glykolové vzniká esterová vazba. Vzniklý polyester se tedy 

vyznačuje koncovými karboxyly.  

 

Obr.6: Vzorec kyseliny polyakrylové, D,L-mléčné a glykolové  

 
   

a) Kyselina       

polyakrylová
[36]

   

     b) Kyselina D,L-  

    mléčná
[37]

 

           c) Kyselina   

               glykolová
[38]
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

7.1 Použité přístroje 

Analytické váhy CAHN 26  

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

Biological termostat BT 50  

Digitální stolní pH metr HANNA HI 221 

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

Digitální váhy KERN 572, max. 421g, d = 0,001g  

Disoluční jednotka Sotax AT7 smart 

DSC 200 F3 Maia NETZSCH  

Horkovzdušná sušárna Memmert 

Magnetická míchačka IKA-WERKE 

Spektrofotometr SPECORD 205 Analytik Jena 

Třepací vodní lázeň SW22 Julabo 

Ultrazvuková čistička SONOREX SUPER Bandelin 

Vakuová sušárna BINDER 

7.2 Použité suroviny  

Čištěná voda, FaF HK 

Methanol, PENTA 

Methyl - formiát, Sigma - Aldrich  

Fosforečnanový tlumivý roztok pH 7,4 tablety, Sigma Life Science  

Polyester kyseliny D,L-mléčné a glykolové 2A, FaF HK 

Polyester kyseliny D,L-mléčné a glykolové 4A, FaF HK 

Terbinafin baze, FaF HK 

Terbinafin-hydrochlorid, Herbacos - bofarma s.r.o. 
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7.3 Příprava tlumivého roztoku 

Byl připraven fosforečnanový tlumivý roztok pH 7,4 rozpuštěním 1 tablety pro přípravu 

pufru v 200,0 ml čištěné vody. Byla zkontrolována hodnota pH připraveného tlumivého 

roztoku na digitálním stolním pH metru. Připravený tlumivý roztok byl použit 

jako disoluční médium při disolučních testech a jako médium při stanovení stupně 

bobtnání a eroze polyesterů.   

7.4 Složení a příprava tuhých disperzí 

Byly připraveny tuhé disperze, které se skládaly z polyesterového nosiče a léčiva. Byly 

použity polyestery kyseliny mléčné a glykolové větvené 2 % nebo 4 % kyseliny 

polyakrylové o molární hmotnosti 2 000 g/mol. Jako léčivo byl použit terbinafin-

hydrochlorid nebo terbinafin baze v koncentraci 10 %. Matrice byly připraveny dvěma 

metodami – metodou rozpouštění nebo metodou tavení.  

Terbinafin baze byl připraven rozpuštěním terbinafin-hydrochloridu v čištěné vodě 

za použití ultrazvukové lázně při teplotě 20 ˚C. Ke vzniklému roztoku byl postupně 

přidáván 10 % roztok amoniaku až do hodnot pH v rozmezí 7 až 8, které byly zjištěny 

indikačními pH papírky. Při těchto hodnotách pH došlo k vysrážení baze terbinafinu. 

Vzniklý produkt byl vytřepán v dělící nálevce do chloroformu a rozpouštědlo poté bylo 

odpařeno ve vakuové odparce.  

 

Tab. 1: Charakteristika polyesterových nosičů 
[39]

 

Označení 

Poměr 

LA/GA/PAA 

[%] 

Mn 

[g/mol] 

Mw 

[g/mol] 
Mw / Mn g´ 

2A 49,0/49,0/2,0 8 600 14 400 1,67 0,54 

4A 48,0/48,0/4,0 10 900 18 700 1,72 0,42 

 

Mn [g/mol] je číselně střední molární hmotnost 

Mw [g/mol] je hmotnostně střední molární hmotnost 

Poměr Mw / Mn vyjadřuje polydisperzitu  

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

(br) polymeru při shodné molární hmotnosti (lineární PLGA má g´=1,0) 
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7.4.1 Příprava tuhých disperzí metodou tavení 

Při přípravě tavením byl polymer nejdříve rozdrobněn v porcelánové třence, poté bylo 

přidáno léčivo a směs byla v pevném stavu důkladně zhomogenizována. Poté byla 

vložena do horkovzdušné sušárny, jejíž teplota byla nastavena na 90 ˚C. Po roztavení 

polymeru byla směs opět důkladně zhomogenizována. Byly odváženy vzorky 

o hmotnosti 200,0 mg, které byly umístěny do dialyzační trubice a použity pro test 

disoluce. 

7.4.2 Příprava tuhých disperzí metodou rozpouštění 

Nejdříve byla provedena orientační zkouška mísitelnosti polyesteru a rozpouštědla. 

Jako rozpouštědlo byl použit methyl-formiát. K 1,00 g polyesteru v kádince byly 

přidány 2,0 ml methyl-formiátu. Kádinka byla poté umístěna na magnetickou míchačku. 

Polyestery 2A a 4A se při pokojové teplotě během 15 minut za stálého 

míchání s methyl-formiátem smísily. Poté byla testována rozpustnost terbinafin-

hydrochloridu a terbinafinu baze v methyl-formiátu při pokojové teplotě za použití 

magnetické míchačky. Pro rozpouštění 0,05 g terbinafinu baze byl použit 1,0 ml 

rozpouštědla, pro rozpuštění stejného množství terbinafin-hydrochloridu byly použity 

4,0 ml rozpouštědla.  

Tuhé disperze byly připraveny tak, že byl nejprve smísen polyester s rozpouštědlem 

a poté bylo přidáno a rozpuštěno léčivo. Směs byla vylita v tenké vrstvě na Petriho 

misku a umístěna do vakuové sušárny, aby došlo k odpaření rozpouštědla. Po odpaření 

rozpouštědla byly odváženy 2 vzorky o hmotnosti 3 mg, které byly použity při DSC.  

 

Tab. 2: Složení tuhých disperzí 

Polyester Léčivo Koncentrace léčiva 

2A 
terbinafin baze 10 % 

4A 

2A 
terbinafin-hydrochlorid 10 % 

4A 
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7.5 Kalibrační přímka 

Byla sestrojena kalibrační přímka pro terbinafin. Nejprve bylo změřeno absorpční 

spektrum terbinafinu v rozmezí vlnových délek 190 – 390 nm (Obr. 7). Na spektru 

terbinafinu byly zjištěny dvě absorpční maxima, při vlnové délce 223 nm a 284 nm. 

Absorbance terbinafinu při sestrojení kalibračních přímek byla měřena při vlnové délce 

223 nm.  

Pro sestrojení kalibrační přímky byly připraveny zásobní roztoky terbinafin-

hydrochloridu a terbinafinu baze v methanolu o koncentraci 50 mg/l. Po rozpuštění 

léčiva byl zásobní roztok naředěn na nižší koncentrace (viz. Tab. 3, 4) a byly změřeny 

hodnoty absorbance. Z naměřených hodnot absorbance byly sestrojeny kalibrační 

přímky, zjištěny rovnice kalibračních přímek a hodnoty korelačních koeficientů. 

Z rovnice kalibrační přímky bylo vypočítáno množství uvolněného terbinafinu 

a kumulativní hodnoty. Dále procentuální podíl z celkového množství terbinafinu 

obsaženého v tuhé disperzi a kumulativní procenta. 

 

Obr.7: Absorpční spektrum terbinafinu  
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Tab. 3: Koncentrace a absorbance terbinafin-hydrochloridu 

c [mg/l] A 

4,00 1,3037 

3,00 0,9353 

2,00 0,5998 

1,00 0,3003 

0,75 0,2133 

0,38 0,0560 

 

Tab. 4: Koncentrace a absorbance terbinafinu baze  

c [mg/l] A 

4,00 2,2190 

3,50 1,9120 

3,00 1,5496 

2,50 1,3022 

2,00 1,0262 

1,66 0,8048 

1,00 0,4534 

0,75 0,2390 

0,50 0,0801 
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Obr.8: Kalibrační přímka terbinafin-hydrochloridu  

 

 

Obr.9: Kalibrační přímka terbinafinu baze  

 

 

7.6 Průběh disolučních testů 

Byly provedeny disoluční testy terbinafin–hydrochloridu a terbinafinu baze z polyesterů 

2A a 4A do fosforečnanového tlumivého roztoku pH 7,4. Testovaný vzorek byl vložen 

do vialky, bylo přilito 50,0 ml média a vialka vložena do třepací vodní lázně 

(50 kmitů/min; amplituda 22 mm; teplota 37,0 °C). Ve zvolených časových intervalech 

bylo odebráno disoluční médium a do vialky se vzorkem bylo přilito nové médium 

o objemu 50,0 ml. Množství léčiva uvolněného v jednotlivých časových intervalech 

bylo stanoveno spektrofotometricky při 223 nm a následně vyjádřeno jako kumulativní 

množství a kumulativní procenta z celkového množství terbinafinu inkorporovaného 

do polyesterového nosiče. Test disoluce byl proveden s duplicitními vzorky.  
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7.7  Stupeň bobtnání a eroze větvených polyesterů 

Testované polyestery 2A a 4A byly rozdrobněny a taveny v horkovzdušné sušárně 

při 90 ˚C. Poté z nich byla odvážena tělíska o hmotnosti 200,0 mg, která byla umístěna 

do vialek. Tělíska ve vialkách byla zalita 15,0 ml média. Jako médium pro stanovení 

stupně bobtnání a eroze byla použita voda a fosforečnanový tlumivý roztok pH 7,4. 

Vialky byly poté uzavřeny a vloženy do termostatu o teplotě 37 ˚C. Ve stanovených 

časových intervalech byly vialky vyjmuty z termostatu a bylo vylito médium. 

Po osušení stěn vialek buničitou vatou a dosušení vlasovým fénem byly vialky zváženy. 

Následně byly umístěny do horkovzdušné sušárny vyhřáté na 50 ˚C, vysušeny 

do konstantní hmotnosti a poté zváženy. Test byl proveden jako destruktivní – tělíska 

byla připravena pro každý časový interval. Pro test bobtnání a eroze ve vodě bylo 

připraveno 7 vzorků od každého polyesteru. Časové intervaly byly 1, 5, 12, 24, 48, 96 

a 168 hod. Pro test bobtnání a eroze při pH 7,4 bylo připraveno 8 vzorků od každého 

polyesteru. Časové intervaly byly 1, 3, 5, 12, 24, 48, 72 a 96 hod.   

 

Vzorec pro výpočet stupně bobtnání  

 

𝐵 =
𝑚𝑏 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
 x 100 [%] 

 

B stupeň bobtnání v % 

mb hmotnost vzorku po nabobtnání v čase t 

ms hmotnost vzorku po vysušení  

 

Vzorec pro výpočet stupně eroze 

 

𝐸 = (1 −
𝑚0 − 𝑚𝑠

𝑚0
) x 100 [%] 

 

E stupeň eroze v % 

m0 hmotnost navážky vzorku  

ms hmotnost vzorku po vysušení  
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7.8 Termická analýza 

Byly připraveny vzorky pro termickou analýzu. Byl zvážen prázdný kelímek a zapsána 

jeho hmotnost, poté byla do kelímku navážena testovaná látka, kelímek byl hermeticky 

uzavřen a byl znovu zvážen. Hmotnost vzorku byla spočítána odečtením váhy 

prázdného kelímku od navážky uzavřeného kelímku se vzorkem. Takto byly připraveny 

vzorky polyesteru 2A, 4A, vzorky léčiva terbinafin–hydrochloridu, terbinafinu baze 

a vzorky tuhé disperze připravené rozpouštěním s následným odpařením rozpouštědla, 

které se skládaly z polyesteru a léčiva. Pokaždé byly připraveny 2 vzorky.  

Před zahájením měření byl použitý přístroj proplachován inertním dusíkem. Kelímek 

se vzorkem a porovnávací standard byly umístěny do měřící cely. V počítačovém 

programu byl nastaven teplotní režim, hmotnost kelímku a vzorku. Naměřené 

termogramy byly vyhodnoceny pomocí programu NetzschProteus.  

 

Obr.10: Teplotní režim tuhé disperze s terbinafin-hydrochloridem

 

 

Obr.11: Teplotní režim tuhé disperze s terbinafinem bazí 
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Obr.12: Teplotní režim polyesterů 

 

 

Obr.13: Teplotní režim terbinafin-hydrochloridu 

 

 

Obr.14: Teplotní režim terbinafinu  baze  
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8 VÝSLEDKY 

8.1 Termická analýza 

Obr.15: Termogram polyesteru 2A  

 

 

Obr.16: Termogram polyesteru 4A  
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Obr.17: Termogram terbinafin-hydrochloridu  

 

 

 

Obr.18: Termogram terbinafinu baze  
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Obr.19: Termogram tuhé disperze terbinafin-hydrochloridu a polyesteru 2A  

 

 

 

Obr.20: Termogram tuhé disperze terbinafin-hydrochloridu a polyesteru 4A  
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Obr.21: Termogram tuhé disperze terbinafinu baze a polyesteru 2A  

 

 

 

Obr.22: Termogram tuhé disperze terbinafinu baze a polyesteru 4A  
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8.2 Stupeň bobtnání a eroze  

Tab. 5: Stupeň bobtnání a eroze polyesteru 2A ve vodě 

čas [hod] mb [g] ms [g] m0 [g] B [%] E [%] 

1 0,2255 0,2071 0,2071 8,87 100,00 

5 0,2832 0,1992 0,1992 42,17 100,00 

12 0,3392 0,1949 0,1947 74,04 100,10 

24 0,3936 0,2085 0,2085 88,78 100,00 

48 0,2702 0,2099 0,2100 28,73 99,95 

96 0,2350 0,1895 0,1963 24,01 96,54 

168 0,2972 0,1701 0,1910 74,72 89,06 

 

Tab. 6: Stupeň bobtnání a eroze polyesteru 4A ve vodě 

čas [hod] mb [g] ms [g] m0 [g] B [%] E [%] 

1 0,2247 0,2085 0,2085 7,77 100,00 

5 0,3414 0,1978 0,1977 72,60 100,05 

12 0,3782 0,1969 0,1970 92,08 99,95 

24 0,3113 0,1944 0,1944 60,13 100,00 

48 0,3083 0,2009 0,2010 53,46 99,95 

96 0,2864 0,1665 0,2033 72,01 81,90 

168 0,2596 0,1411 0,2014 83,98 70,06 

 

Tab. 7: Stupeň bobtnání a eroze polyesteru 2A ve fosforečnanovém tlumivém roztoku pH 7,4 

čas [hod] mb [g] ms [g] m0 [g] B [%] E [%] 

1 0,2292 0,2086 0,2086 9,88 100,00 

3 0,3079 0,2005 0,2005 53,57 100,00 

5 0,3203 0,2003 0,2099 59,91 95,43 

12 0,3040 0,1835 0,2052 65,67 89,42 

24 0,1860 0,1204 0,1958 54,49 61,49 

48 0,1189 0,0893 0,2093 33,15 42,67 

72 0,0749 0,0475 0,1979 57,68 24,00 

96 0,0538 0,0271 0,2018 98,52 13,43 
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Tab. 8: Stupeň bobtnání a eroze polyesteru 4A ve fosforečnanovém tlumivém roztoku pH 7,4 

čas [hod] mb [g] ms [g] m0 [g] B [%] E [%] 

1 0,2057 0,1985 0,1990 3,63 99,75 

3 0,3059 0,1953 0,1998 56,63 97,75 

5 0,2692 0,1678 0,2022 60,43 82,99 

12 0,1783 0,1196 0,2081 49,08 57,47 

24 0,1212 0,0964 0,1911 25,73 50,44 

48 0,0985 0,0602 0,1935 63,62 31,11 

72 0,0355 0,0156 0,1949 127,56 8,00 

96 0,0104 0,0051 0,2003 103,92 2,55 
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Obr.23: Průběh bobtnání polyesteru 2A a 4A ve vodě  

 

 

 

Obr.24: Průběh eroze polyesteru 2A a 4A ve vodě 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

0 30 60 90 120 150 180

st
u

p
e

ň
 b

o
b

tn
án

í [
%

] 

čas [hod]  

4A

2A

0

20

40

60

80

100

0 30 60 90 120 150 180

st
u

p
e

ň
 e

ro
ze

 [
%

] 

čas [hod]  

4A

2A



38 

 

Obr.25: Průběh bobtnání polyesteru 2A a 4A v PBS pH 7,4 

 

 

 

Obr.26: Průběh eroze polyesteru 2A a 4A v PBS pH 7,4 
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8.3 Výsledky disolučních testů  

Tab. 9: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 2A při pH 7,4 - vzorek 1 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo  

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,1193 1 0,0259 0,0259 0,11 0,11 

1 0,1461 10 0,2986 0,3244 1,30 1,41 

3 0,4098 30 2,0743 2,3988 9,01 10,42 

6 0,9352 15 2,2113 4,6101 9,60 20,02 

13 0,3354 20 1,1612 5,7713 5,04 25,06 

24 0,2071 5 0,1947 5,9660 0,85 25,91 

31 0,5538 20 1,8120 7,7780 7,87 33,77 

38 0,3671 5 0,3139 8,0919 1,36 35,14 

 

Tab. 10: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 2A při pH 7,4 - vzorek 2 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo  

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,2442 1 0,0445 0,0445 0,20 0,20 

1 0,2585 10 0,4660 0,5105 2,09 2,29 

3 1,0864 50 8,4975 9,0080 38,09 40,38 

6 0,8651 15 2,0547 11,0626 9,21 49,59 

13 0,6896 20 2,2166 13,2793 9,94 59,52 

24 0,7508 5 0,5997 13,8790 2,69 62,21 

31 0,5148 20 1,6958 15,5748 7,60 69,81 

38 0,3152 5 0,2753 15,8500 1,23 71,04 

 

Obr.27: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 2A při pH 7,4 
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Tab. 11: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 2A při pH 7,4 - vzorek 1 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo            

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,1762 1 0,0309 0,0309 0,14 0,14 

1 0,2175 5 0,1716 0,2025 0,78 0,92 

3 1,1165 70 7,6536 7,8561 34,60 35,52 

6 0,5497 15 0,9306 8,7867 4,21 39,72 

13 0,1658 20 0,6001 9,3868 2,71 42,44 

24 0,1751 5 0,1539 9,5408 0,70 43,13 

31 0,3267 20 0,8687 10,4094 3,93 47,06 

38 0,2811 5 0,1981 10,6076 0,90 47,95 

 

Tab. 12: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 2A při pH 7,4 - vzorek 2 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo          

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,2202 1 0,0345 0,0345 0,17 0,17 

1 0,4256 5 0,2584 0,2930 1,26 1,43 

3 0,3438 30 1,3458 1,6388 6,59 8,02 

6 0,6396 15 1,0431 2,6819 5,11 13,13 

13 0,0547 20 0,4147 3,0966 2,03 15,16 

24 0,1672 5 0,1506 3,2472 0,74 15,89 

31 0,3557 20 0,9171 4,1643 4,49 20,38 

38 0,1874 5 0,1590 4,3233 0,78 21,16 

 

Obr.28: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 2A při pH 7,4 
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Tab. 13: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 4A při pH 7,4 - vzorek 1 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo          

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,2691 1 0,0482 0,0482 0,21 0,21 

1 0,332 10 0,5755 0,6237 2,54 2,76 

3 0,9152 30 4,3333 4,9570 19,16 21,91 

6 0,9041 15 2,1418 7,0988 9,47 31,38 

13 1,0942 10 1,7111 8,8100 7,56 38,95 

24 0,6374 5 0,5153 9,3252 2,28 41,23 

31 0,4591 20 1,5298 10,8550 6,76 47,99 

38 0,5213 5 0,4288 11,2838 1,90 49,88 

 

Tab. 14: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 4A při pH 7,4 - vzorek 2 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo            

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,2374 1 0,0435 0,0435 0,19 0,19 

1 0,2556 10 0,4617 0,5052 2,00 2,19 

3 0,8021 30 3,8278 4,3329 16,59 18,78 

6 1,0926 15 2,5631 6,8960 11,11 29,89 

13 1,0195 10 1,5998 8,4959 6,93 36,83 

24 0,8456 5 0,6704 9,1662 2,91 39,73 

31 0,4823 20 1,5989 10,7652 6,93 46,66 

38 0,5263 5 0,4325 11,1977 1,87 48,54 

 

Obr.29: Liberace terbinafin-hydrochloridu z polyesteru 4A při pH 7,4 
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Tab. 15: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 4A při pH 7,4 – vzorek 1 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo  

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,4227 1 0,0514 0,0514 0,24 0,24 

1 0,727 10 0,7684 0,8198 3,52 3,76 

3 0,835 30 2,5754 3,3952 11,81 15,57 

6 1,0105 1 0,1005 3,4957 0,46 16,03 

13 0,4492 1 0,0537 3,5494 0,25 16,27 

24 0,1078 10 0,2517 3,8011 1,15 17,43 

31 0,6925 20 1,4791 5,2802 6,78 24,21 

38 0,1866 5 0,1587 5,4389 0,73 24,94 

 

Tab. 16: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 4A při pH 7,4 – vzorek 2 

čas  
[dny] 

A ředění 
léčivo  

[mg] 
kumulativní 

[mg] 
léčivo  
[%] 

kumulativní 

[%] 

0,2 0,1919 1 0,0322 0,0322 0,14 0,14 

1 0,353 10 0,4563 0,4885 1,98 2,12 

3 0,915 30 2,7757 3,2642 12,05 14,17 

6 0,8994 15 1,3683 4,6325 5,94 20,12 

13 0,9067 10 0,9183 5,5508 3,99 24,10 

24 0,7356 5 0,3878 5,9386 1,68 25,79 

31 0,6135 20 1,3473 7,2859 5,85 31,64 

38 0,1891 5 0,1598 7,4456 0,69 32,33 

 

Obr.30: Liberace terbinafinu baze z polyesteru 4A při pH 7,4 
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9 DISKUZE 

V předložené rigorózní práci byly studovány disoluční a termické vlastnosti tuhých 

disperzí, které byly složené z polyesteru 2A nebo 4A obsahující terbinafin bazi 

nebo terbinafin-hydrochlorid v koncentraci 10 %. Rovněž byl orientačně zjištěn průběh 

bobtnání a eroze testovaných polyesterů. Jedná se o polyestery kyseliny mléčné 

a glykolové, které byly syntetizovány polykondenzační reakcí na katedře Farmaceutické 

technologie Farmaceutické fakulty UK. V reakční směsi byla kyselina D,L-mléčná 

a kyselina glykolová v poměru 1:1 a jako větvící složka byla použita kyselina 

polyakrylová o molární hmotnosti 2 000 g/mol v koncentraci 2 % nebo 4 %. Esterová 

vazba vzniká mezi karboxylovou skupinou kyseliny polyakrylové a hydroxylovou 

skupinou kyseliny D,L-mléčné nebo kyseliny glykolové. Vzniklé větvené struktury 

se vyznačují koncovými karboxyly. Tabulka 1 uvádí základní charakteristiky 

testovaných polyesterů. Polyester 4A má vyšší molární hmotnost než polyester 2A, 

ale jejich polydisperzita je srovnatelná. Rovněž stupeň větvení je vyšší u polyesteru 4A.  

9.1 Termická analýza  

Byly studovány termické vlastnosti polyesteru 2A, 4A, terbinafinu baze, terbinafin-

hydrochloridu a tuhých disperzí. Byla provedena diferenciální skenovací kalorimetrie 

podle zvolených teplotních režimů (Obr.10-14). Teplota tání léčiv byla odečtena 

z 1. ohřevu. Teplota tání terbinafinu baze je 47,5 ˚C, teplota tání terbinafin-

hydrochloridu 212,5 ˚C, což je vyšší hodnota než v literatuře uvedená teplota               

195 – 198 ˚C
[40]

. Teplota skelného přechodu polyesterů, odečtená z druhého ohřevu 

v inflexním bodě, byla u polyesteru 2A 34,6 °C, u polyesteru 4A 41,4 °C. 

Na termogramu polyesteru 2A (Obr.15) a polyesteru 4A (Obr.16) je v prvním ohřevu 

patrný projev hystereze při teplotě 42,1 ˚C, resp. 52,3 ˚C.  

Přítomnost léčiva ovlivňuje teplotu skelného přechodu polyesterů. Léčivo může být 

v polymerním nosiči dispergováno v krystalické formě nebo ve formě amorfní 

nebo může být molekulárně dispergováno (rozpuštěno). Pokud léčivo sníží teplotu 

skelného přechodu nosiče, působí jako plastifikátor.
[41] 

V některých případech může 

dojít i k jejímu zvýšení, léčivo má v takovém případě antiplastifikační účinek. 

K antiplastifikaci může dojít např. při použití nízkých koncentrací plastifikátoru.
[42] 

Na termogramu tuhých disperzí nebyl patrný pík teploty tání léčiva ani druhý skelný 

přechod. Léčivo je tedy pravděpodobně v tuhé disperzi rozpuštěné.
 

Terbinafin-
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hydrochlorid snižuje teplotu skelného přechodu polyesteru 2A o 3,9 ˚C a o 5,6 ˚C 

u polyesteru 4A. Terbinafin baze měl v koncentraci 10 % mírný antiplastifikační 

účinek. U polyesteru 2A došlo ke zvýšení Tg o 5,5 ˚C, u polyesteru 4A došlo ke zvýšení 

Tg o 2,1 ˚C.  

 

Obr.31: Vliv inkorporace léčiva na teplotu skelného přechodu polyesterů 

 

9.2 Stupeň bobtnání a eroze  

Bobtnání je relativně rychle probíhající děj, který je současně provázen degradací 

a nedosahuje tak rovnovážného stavu. Obecně platí, že větvené polyestery mají 

při stejné molární hmotnosti nižší stupeň bobtnání než polyestery lineární. Degradace 

polyesterů kyseliny mléčné a glykolové probíhá hydrolýzou esterových vazeb 

v polymerním řetězci. Po penetraci vody do polymeru dochází ke štěpení řetězců, 

při kterém se snižuje molární hmotnost polymeru. Při použití vysokomolekulárního 

polymeru z počátku nedochází ke snížení hmotnosti polymerních matric. Až při dalším 

snižování molární hmotnosti se snižuje i hmotnost polymerní matrice, protože dochází 

ke tvorbě rozpustných oligomerních a monomerních produktů, které postupně difundují 

k povrchu tělesa – erozi.
[35] 

Pokud je rychlost penetrace vody do polymerní matrice stejná nebo vyšší než rychlost 

difuze rozpustných degradačních produktů z polymerní matrice, jedná se o homogenní 

degradaci. V tomto případě probíhá degradace v celém objemu polymerního tělesa. 
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V případě, že rychlost penetrace vody je pomalejší než tvorba a difuze rozpustných 

degradačních produktů, jedná se o degradaci heterogenní. Na degradaci většiny 

polymerů se podílí oba mechanismy, které se ale liší intenzitou.
[35]  

V experimentální části byl orientačně sledován průběh bobtnání a eroze polymeru 2A 

a 4A ve vodě. Pokus byl proveden jako destruktivní, pro každý interval stanovení 

byl potřeba jeden vzorek. Pro test bobtnání a eroze ve vodě bylo připraveno 7 vzorků 

od každého polyesteru. Časové intervaly byly 1, 5, 12, 24, 48, 96 a 168 hod. Pro test 

bobtnání a eroze při pH 7,4 bylo připraveno 8 vzorků od každého polyesteru. Časové 

intervaly byly 1, 3, 5, 12, 24, 48, 72 a 96 hod, což se ukázalo jako nevhodné. Průběh 

bobtnání a eroze při pH 7,4 měl být sledován po delší dobu. To by vyžadovalo pro test 

připravit více vzorků, nebo aspoň měly být zvoleny delší intervaly stanovení.    

Na průběhu bobtnání polyesterů ve vodě (Obr. 23) je ve sledovaném časovém intervalu 

1 týden u polymeru 4A i 2A patrné jedno maximum, přibližně 90 %. U polyesteru 4A 

bylo maxima dosaženo rychleji, a to po 12 hodinách, u polymeru 2A až po 24 hodinách. 

Po dobu dvou dní nebyl zjištěn úbytek hmotnosti polyesterů 2A a 4A ve vodě. 

U polyesteru 4A probíhala eroze rychleji než u polyesteru 2A. Po 7 dnech byl úbytek 

polyesteru 2A přibližně 10 %, u polyesteru 4A 30 % (Obr. 24).  

Při bobtnání v PBS pH 7,4 měl polymer 4A po sledovanou dobu 2 maxima – po 5 a 72 

hodinách. Polymer 2A má po sledovanou dobu jedno maximum po 12 hodinách, 

ale předpokládá se, že při provedení testu v delším časovém rozmezí by bylo patrné 

další maximum (Obr. 25). V PBS pH 7,4 byl polymer 4A degradován po 96 hodinách. 

Patrná je rychlejší fáze v intervalu 5 – 12 hod. U polymeru 2A v PBS pH 7,4 byl průběh 

eroze plynulejší (Obr. 26).  

9.3 Liberace terbinafinu z větvených polyesterů 

Byl sledován průběh liberace terbinafinu z polyesterových nosičů 2A a 4A po dobu 

38 dnů. Léčivo bylo v tuhé disperzi inkorporováno buď ve formě hydrochloridu 

nebo ve formě baze. Předpokládalo se, že terbinafin baze bude při degradaci polyesteru, 

kdy se uvnitř tuhé disperze snižuje pH, přecházet na rozpustnější terbinafin-

hydrochlorid. V důsledku toho by měla být liberace léčiva z tuhé disperze 

obsahující bazi terbinafinu pomalejší než při použití terbinafin-hydrochloridu. Ukázalo 

se ovšem, že liberace terbinafinu probíhala celkově velmi pomalu. Byl zaznamenán 

významný lag-time, za 24 hod se uvolnilo pouze přibližně 1 – 3,5 % inkorporovaného 
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léčiva. Poté došlo k akceleraci liberace terbinafinu. V časovém intervalu 3 dny bylo 

měřením absorbance stanoveno výrazně odlišné množství uvolněného terbinafinu 

z duplicitních vzorků 1 a 2, zejména u polyesteru 2A (Obr. 27 a 28). U jednoho 

ze vzorků byl pravděpodobně přítomen zákal, který se projevil vysokou hodnotou 

absorbance, které odpovídá množství uvolněného léčiva přes 30 %. Shodný průběh 

liberace léčiva z duplicitních vzorků byl zaznamenán pouze u polyesteru 4A 

s inkorporovaným terbinafin-hydrochloridem (Obr. 29). Disoluční křivky vykazují 

esovitý průběh liberace terbinafinu. Celkové množství léčiva uvolněného z obou 

testovaných polyesterů za 38 dnů bylo přibližně 50 % v případě použití terbinafin-

hydrochloridu a pouze asi 25 % v případě použití baze. I když nebyl zjištěn významný 

rozdíl v průběhu liberace terbinafinu z testovaných polyesterů, mírně rychleji se léčivo 

uvolňovalo z polyesteru 2A než z polyesteru 4A.  
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10 ZÁVĚRY 

 

1. Terbinafin v koncentraci 10 % je v testovaných polyesterech molekulárně 

dispergován. Terbinafin-hydrochlorid snižuje teplotu skelného přechodu polyesterů, 

terbinafin baze teplotu skelného přechodu zvyšuje. 

2. Z průběhu bobtnání v PBS pH 7,4 jsou patrná u polymeru 4A 2 maxima – po 5 a 72 

hodinách, u polymeru 2A jedno maximum po 12 hodinách. Předpokládá se, 

že při provedení testu v delším časovém rozmezí by bylo patrné další maximum. 

3. K degradaci polyesterů došlo během 96 hod. V časovém intervalu 3 – 12 hod 

rychleji degradoval polyester 4A. Inkorporací terbinafinu se doba degradace 

výrazně prodloužila vlivem interakcí polymer - léčivo a disoluční test probíhal 

po dobu 38 dnů.  

4. Liberace terbinafinu probíhala celkově velmi pomalu. Byl zaznamenán významný 

lag-time, za 24 hod se uvolnilo pouze přibližně 1 – 3,5 % inkorporovaného léčiva.  

5. Celkové množství léčiva uvolněného z obou testovaných polyesterů za 38 dnů bylo 

přibližně 50 % v případě použití terbinafin-hydrochloridu a asi 25 % v případě 

použití baze. Mírně rychleji se terbinafin uvolňoval z polyesteru 2A. 
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