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1 ABSTRAKT 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

Jméno a příjmení: Gabriela Rychterová 

Název diplomové práce: Plastifikované polymerní soustavy s kyselinou salicylovou 

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

V předloţené diplomové práci jsou studovány a hodnoceny termické a liberační 

vlastnosti pevných disperzí. Jako nosič byl pouţit biodegradabilní kopolymer kyseliny 

mléčné a glykolové větvený na centrální molekule tripentaerythritolu. Metodou 

rozpouštění v methylesteru kyseliny mravenčí nebo metodou tavení byla inkorporována 

kyseliny salicylová. Teoretická část je zaměřena na studium plastifikátorů (jejich 

účinnost, vlastnosti, toxicitu, kritéria výběru, klasifikaci a biologickou snášenlivost) a 

na studium pevných disperzí (klasifikaci, mechanismy uvolňování, pouţití). 

Vhodnou metodou přípravy pevných disperzí s vyšší koncentrací kyseliny salicylové je 

metoda rozpouštění a evaporace za pouţití methylesteru kyseliny mravenčí. Z výsledků 

termické analýzy vyplývá, ţe je léčivo v polymeru molekulárně dispergováno. V 

koncentracích 5 % aţ 20 % má kyselina salicylová plastifikační účinek. Účinným 

multifunkčním plastifikátorem větveného polyesteru je methylsalicylát. Kromě sníţení 

teploty skelného přechodu polymerního nosiče působí v pevné disperzi jako proléčivo. 

Pevné disperze plastifikované různou koncentrací methylsalicylátu vykazovaly v 

liberačních testech niţší burst efekt a pomalejší průběh liberace oproti pevným 

disperzím bez plastifikátoru. 

 

Klíčová slova: léčiva špatně rozpustná ve vodě, pevné disperze, plastifikátory, 

zvyšování rozpustnosti, biodostupnost, teplota skelného přechodu, liberace léčiv  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=70c440fc3e9ebd393bceb688eacf9435&tid=1&&redir=detail&did=161457
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2 ABSTRAKT 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical technology 

 

Name of the student: Gabriela Rychterová 

Title of diploma thesis: Plasticized polymeric systems with salicylic acid 

Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

The thermal and released characteristics of solid dispersions are studied and evaluated 

in this thesis. The copolymers of lactic and glycolic acid branched on the central 

molecule of tripentaerythritol were used as carrier. Salicylic acid were incorporated by 

solvent method using methyl formate and melting method. The theoretical part is 

focused on the characterization of the plasticizers (their efficiency, properties, toxicity, 

selection criteria, classification and biocompatibility) and the study of the solid 

dispersions (classification, mechanism of drug release, applications). The solvent 

method and evaporation employing the methyl formate is considered as suitable method 

of preparation of the solid dispersions with the higher content of salicylic acid. The 

results of the thermal analysis show that the drug is molecularly dispersed in the 

polymer. In concentrations from 5 % to 20 % salicylic acid possess the plasticizing 

effect. Methyl salicylate is employed as multifunctional plasticizer with decreasing 

effect on Tg and also serves as prodrug. Solid dispersion plasticized by various 

concentrations of methyl salicylate show during the dissolution tests the lower burst 

effect and slower drug release in comparison to the unplasticized solid dispersions. 

 

Keywords: poorly water-soluble drug, solid dispersions, plasticizers, increased 

solubility, bioavailability, temperature of the glass transition, drug release 
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4 ZADÁNÍ 

Cílem této práce bylo studovat termické a disoluční vlastnosti plastifikovaných 

polymerních soustav s kyselinou salicylovou připravených inkorporací léčivé látky 

rozpouštěním a tavením. 

 

Zadání lze formulovat následovně: 

1. Připravit plastifikované polymerní soustavy zaloţené na polyesteru kyseliny 

mléčné a glykolové větveném tripentaerythritolem s přídavkem methylsalicylátu 

ve funkci plastifikátoru. 

2. Do plastifikovaných polymerních soustav inkorporovat 5% kyseliny salicylové. 

3. Provést termickou analýzu připravených polymerních soustav. 

4. Provést disoluční test plastifikovaných matric jak s obsahem účinné látky, tak i 

bez ní a spektrofotometricky stanovit obsah kyseliny salicylové v disolučním 

médiu.  
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5 ÚVOD 

Tato diplomová práce tematicky a metodicky navazuje na diplomové a rigorózní práce 

z předchozích ročníků, které byly také zaměřeny na studium termických a disolučních 

vlastností polymerních soustav avšak s jinými polymery a léčivými látkami neţ s 

kterými jsem pracovala já. Mým úkolem bylo studovat polymer 3T s inkorporovanou 

kyselinou salicylovou. Tento polymer byl syntetizován na Katedře farmaceutické 

technologie FaF UK. 

Velké mnoţství nových léčivých látek je špatně rozpustných ve vodě, a proto se 

farmaceutický průmysl snaţí zlepšit jejich rozpustnost, a tím zajistit jejich dostatečnou 

koncentraci v organismu tak, aby bylo dosaţeno potřebné terapeutické hladiny. Jednou 

z mnoha metod jak tohoto dosáhnout je inkorporovat léčivou látku do polymeru, 

protoţe polymery mají výhodné vlastnosti a jako nosiče léčiv se testují řadu let.  
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6 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

3T polyester větvený 3% tripentaerythriolu v reakční směsi 

API  léčivá látka 

DSC diferenciální skenovací kalorimetrie 

HPC hyprolosa 

HPMC hypromelosa 

HPMCAS acetát sukcinát hypromelosy 

HPMCP ftalát hypromelosy 

MS methylsalicylát 

PEG polyethylenglykol 

PVP povidon 

PVP-Cl krospovidon 

PVP VA polyvinylpyrrolidon –ko- vinylacetát 

SA kyselina salicylová 

Tg teplota skelného přechodu  
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7 TEORETICKÁ ČÁST 

7.1 Plastifikátory 

Rozsáhlé pouţití polymerů v lékařských a farmaceutických aplikacích včetně obalů, 

lékařských přístrojů a nosičů léčiv způsobilo značnou poptávku po vhodném 

plastifikátoru. Plastifikátory jsou obecně netěkavé organické kapaliny, nebo pevné látky 

s nízkou teplotou tání, které po přidání do polymerů způsobují změny v jeho fyzikálních 

a mechanických vlastnostech.
1
 I kdyţ existuje mnoho změkčovadel pouţívaných 

v chemickém průmyslu, jen málo z nich bylo schváleno pro vyuţití ve farmacii. Pro 

farmaceutické a lékařské účely jsou zapotřebí plastifikátory na přírodní bázi 

charakterizované nízkou toxicitou. Primární úlohou všech změkčovadel, jako 

netěkavých přísad s nízkou molekulovou hmotností, je zlepšení flexibility a 

zpracovatelnosti polymerů sníţením teploty skelného přechodu Tg.
2
 Rozsah sníţení Tg 

v přítomnosti plastifikátoru můţe být pouţit jako parametr k posouzení účinnosti 

plastifikace.
3
 Jestliţe inkorporujeme plastifikátor do polymerního materiálu, zlepšíme 

tak jeho zpracovatelnost a pruţnost zvětšením prostorů mezi molekulami polymeru. To 

má za následek sníţení modulu pruţnosti, pevnosti v tahu, viskozity a Tg polymerní 

taveniny. Polymer tedy můţe být zpracováván při niţším teplotním reţimu.
4
 Tyto 

atributy ideálního plastifikátoru se mění s kaţdou aplikací. Po přidání plastifikátoru se 

flexibilita polymerních makromolekul nebo makromolekulárních segmentů zvýší v 

důsledku uvolnění těsnosti mezimolekulárních sil.
5,6 

Plastifikátory s niţší molekulovou 

hmotností mají více molekul na jednotku hmotnosti ve srovnání se změkčovadly s vyšší 

molekulovou hmotností. Tyto molekuly mohou snadněji proniknout mezi polymerní 

řetězce činidla tvořícího film a mohou tak interagovat se specifickými funkčními 

skupinami polymeru.
7
 

Historicky první měkčený polymer pouţitý jako léčivý přípravek byl v 19.století 

celulosa nitrát. Jeho roztoku ve směsi ethanolu a diethyletheru se říkalo Kolódium a 

slouţil k pokrytí ran. Po podání se však rozpouštědlo rychle odpařilo, a tím došlo k 

nepříjemnému napětí. To je důvod, proč byl do této směsi přidán ještě ricinový olej.
8
 

Sloţení po zapracování antimikrobiální látky působí jako ochranná bariéra. Kolódium je 

sirupovitá kapalina charakteristického zápachu. Tato surovina se běţně pouţívá 

k vnějšímu uţití i dnes (k ošetření drobných koţních poranění například řezných ran či 

odřenin) a je dostupná u dodavatelů farmaceutických surovin (např. Fagron). Je to 

extrémně hořlavá kapalina, která můţe tvořit výbušné peroxidy. Po perorálním poţití je 
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zdraví škodlivá. Způsobuje podráţdění očí a vdechování jejích par vede k ospalosti a 

závratím.
9
 

7.1.1 Účinnost farmaceuticky užívaných plastifikátorů 

Plastifikátor je účinný, pokud je schopný přestupu z fáze rozpouštědla do fáze 

polymerní a difunduje-li do polymeru, kde rozrušuje mezimolekulární interakce.
12 

Účinnost plastifikátoru určují tři faktory: 

1. Molekula plastifikátoru s dlouhými uhlíkatými řetězci je účinnější při 

zvyšování pruţnosti polymeru. 

2. Nízká polarita a vodíkové vazby sniţují interakce mezi polymerem a 

plastifikátorem 

3. Plastifikátory s niţší molekulovou hmotností jsou aktivnější a zvyšují pruţnost 

více. 

Síly působící ve směsi polymer-plastifikátor jsou vodíkové vazby, interakce dipól-dipól 

a disperzní síly. K měření míry interakce polymeru a plastifikátoru se pouţívají 

následující metody: 

 Sníţení tenze par 

 Stanovení osmotického tlaku 

 Test bobtnání 

 Plynová chromatografie 

 Viskozimetrie 

 Stanovení teploty tání 

 Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

 Spektrometrie v infračervené oblasti (FTIR) 

Nově zaváděné plastifikátory jsou obvykle porovnávány s plastifikátory, jejichţ 

vlastnosti jsou dobře známy. Takovým příkladem je dioktylftalát. Zvolíme jednu jeho 

známou charakteristiku, například modul pevnosti, a tu proměřujeme u testované látky. 

Poměr koncentrací plastifikátorů (testované látky/dioktylftalátu) potřebných k dosaţení 

stejné hodnoty modulu pevnosti označujeme jako účinnost.
10

 Čím menší koncentrace, 

tím účinnější plastifikátor. Nejčastěji uţívané metody k měření účinnosti plastifikace 

jsou DSC analýzy a měření sníţení teploty skelného přechodu.
12,4
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Ve farmaceutických přípravcích závisí účinnost plastifikátoru na jeho přidaném 

mnoţství a na míře interakcí polymer-plastifikátor. V případě vodné disperze záleţí na 

rozpustnosti plastifikátoru ve vodě a jeho afinitě k polymerní fázi.
12 

7.1.2 Vlastnosti plastifikátorů 

Plastifikátor by měl být kompatibilní s polymerní látkou. To znamená, ţe se můţe plně 

smíchat s polymerem a trvale v něm zůstat. Tendence k migraci, tvorbě exsudátu, 

odpařování nebo těkání změkčovadel pouţívaných v polymerním systému musí být 

nízká.
11,12

 Dalšími vlastnostmi očekávanými od ideálního plastifikátoru jsou jeho 

zpracovatelnost, schopnost poskytovat poţadované tepelně-elektrické a mechanické 

vlastnosti pro konečný produkt, stálost při nízké i vysoké teplotě, aby byl účinný 

v širokém rozsahu teplot. Neměl by být ovlivnitelný UV zářením, měl by být bezpečný 

a levný.
13

 

7.1.3 Kritéria výběru plastifikátorů v medicíně a farmacii 

Při výběru vhodného plastifikátoru pro farmaceutické pouţití hraje hlavní roli 

biokompatibilita, kompatibilita s polymerem a účinnost plastifikace. Nízká 

kompatibilita se běţně projeví separací fází mezi biopolymer a plastifikátor 

prezentovanou kapkami exsudátu na povrchu produktu ihned po smíšení nebo v 

průběhu finální aplikace.
14

 

Stejně jako neexistuje jediný univerzální mechanismus plastifikace polymeru, 

neexistuje univerzální kritérium pro jeho výběr a pro hodnocení jeho účinnosti. 

Zavedení nových sloučenin do lékopisu jako hlavních farmaceutických standardů je tak 

sloţité, jako zavedení nové účinné látky. Je to proces, který trvá několik let a je značně 

nákladný. 

Pokud jsou plastifikátory přítomny v nízkých koncentracích, jejich účinek je často 

přesný opak toho, co se obvykle očekává. Nízké koncentrace plastifikátoru mají často 

za následek zvýšení tuhosti polymeru místo očekávaného změkčovacího účinku. Tento 

jev je znám jako antiplastifikace.
15

 

Farmaceuticky pouţívané plastifikátory jsou vybírány podle těchto kritérií v 

následujícím pořadí důleţitosti:
16

 

 biokompatibilita 

 kompatibilita plastifikátoru s daným polymerem 

 vliv plastifikátoru na uvolňování léčiva 

  účinek plastifikátoru na mechanické vlastnosti 
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 charakteristika zpracování 

 analýza nákladů a přínosů 

7.1.4 Toxicita 

Při výběru vhodného plastifikátoru pro formulaci lékových forem je kladen velký důraz 

na kritérium toxicity. Tento problém je řešen s ohledem na způsob podání, frekvenci 

dávkování a velikost dávky. Například potah tablety obsahuje plastifikátor v řádu 

miligramů, zatímco implantáty in situ mohou obsahovat stovky miligramů 

plastifikátoru. 

7.1.5 Biologická snášenlivost změkčovadel používaných ve farmacii 

Pouţití jakéhokoli materiálu v biomedicínských a zdravotnických prostředcích a 

přípravcích musí splňovat tři poţadavky:
17

 

 Musí být biologicky kompatibilní z hlediska specifického pouţití. 

 Musí být v souladu s komplexními legislativními a regulačními pravidly. 

 Musí splňovat poţadavky na ochranu ţivotního prostředí. 

Biokompatibilita je obecný termín, který popisuje vhodnost materiálu k vystavení 

tělesným tekutinám. Materiál pouţitý na konkrétní aplikaci se povaţuje za 

biokompatibilní, jestliţe v organismu funguje bez komplikací, jako jsou například 

alergické reakce nebo jiné vedlejší účinky. Komplikace mohou zahrnovat chronické 

záněty v důsledku uvolnění komponenta jejich kontaktem, čí interakcí s organismem, 

dále pak tvorbu látek, které jsou cytotoxické, látek vyvolávajících podráţdění kůţe, 

trombózu, atd.  

7.1.6 Klasifikace plastifikátorů používaných ve farmacii 

Farmaceuticky pouţívané plastifikátory jsou často děleny na hydrofilní a hydrofobní, 

nebo dle molekulové hmotnosti na  nízkomolekulární, oligomerní a polymerní. 

Plastifikátory ve vodě nerozpustné musí být emulgovány do vodné fáze polymerní 

disperze. Plastifikátory ovlivní pouze amorfní fázi polymeru, zatímco struktura a podíl 

krystalické části zůstávají nedotčeny.
18

 Voda má výjimečné postavení jako 

neodmyslitelný plastifikátor biopolymerů, především bílkovin a sacharidů.Plastifikátory 

pouţívané ve farmacii jsou přítomny buď v materiálech pokrývajících pevné lékové 

formy a nebo v  transdermálních terapeutických systémech. 
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Tab. 1: Seznam nejčastěji uţívaných plastifikátorů ve farmacii
19

 

Skupina Hydrofilní/lipofilní Plastifikátor 

Cukerné alkoholy Hydrofilní Sorbitol 

Deriváty glycerolu Hydrofilní Propylenglykol, 

Polyethylenglykol 

Estery kyseliny citronové Hydrofilní Triethyl-citrát, Tributyl-citrát 

Estery kyseliny ftalové Lipofilní Dibutylftalát, Diethylftalát 

Estery kyseliny olejové Hydrofilní Oleyl-oleát 

Estery kyseliny sebakové Lipofilní Dibutylsebakát, 

Diethylsebakát 

Estery kyseliny vinné Lipofilní Diethyl-tartrát 

Glycerol a estery Hydrofilní Glycerol, Glyceroltriacetát, 

Glyceroltributyrát 

 

7.2 Pevné disperze 

Většina nových léčivých látek (API) je špatně rozpustná ve vodě a po perorálním 

podání není dobře absorbována.
24,20 

I přes jejich vysokou permeabilitu jsou absorbovány 

pouze v horní části tenkého střeva, coţ znamená, ţe v kyčelníku je absorpce značně 

sníţena a to přináší další problém - úzké absorpční rozmezí.
21,22

 Pokud tedy léky 

nebudou absorbovány v této gastrointestinální oblasti, budou mít nízkou biologickou 

dostupnost.
23

 Dalším základním a limitujícím krokem pro biologickou dostupnost 

zejména pro léčiva s nízkou rozpustností v GIT a vysokou permeabilitou je uvolňování 

léčiva. Díky zlepšení profilu uvolňování, je moţné zlepšit jejich biologickou dostupnost 

a sníţit vedlejší účinky. Vedle úpravy samotné substance je zde celá řada fyzikálně-

chemických metod, které farmaceutická technologie vyuţívá ke zvýšení rozpustnosti a 

tím k dosaţení potřebné terapeutické hladiny léčiva v organismu. K těmto účelům se 

pouţívají speciální pomocné látky, například tenzidy, kosolventy, cyklodextriny, 

polymery, modifikátory pH, chelatotvorné ionty nebo specifické postupy. Těmi jsou 

tvorba pevných disperzí, mikroagregace, impregnace a mletí granulátů.
24

 

Nízká rozpustnost ve vodě a rychlost rozpouštění API je jednou z největších výzev 

farmaceutického rozvoje v posledních dvou desetiletích.
25,26,27

 Podle BCS klasifikace je 

léčivo málo rozpustné ve vodě pokud se nejvyšší síla dávky nerozpustí v 250 ml 

vodného média přes rozsah pH při teplotě 37°C.
28

 Tyto sloučeniny většinou patří do 

třidy II - málo rozpustné ve vodě a vysoce permeabilní v závislosti na hodnotě pH 
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gastrointestinální tekutiny. I přes jejich vysokou permeabilitu mají tato léčiva po 

perorálním podání nízkou dostupnost kvůli jejich pomalému a omezenému uvolňování 

do GIT tekutiny, a proto se farmaceutický průmysl snaţí aplikovat strategie, které zlepší 

uvolňování nebo zdánlivou rozpustnost léčiv špatně rozpustných ve vodě a umoţní tak 

problematickým sloučeninám dostatečnou dostupnost a tak vznik terapeuticky účinných 

léčiv.
29

 

Malá rozpustnost léčiv ve vodě je ve výzkumu řešena různě například tvorbou solí, 

prekurzorů, zmenšením velikosti částic, tvorbou komplexů, micel, mikroemulzí, 

nanoemulzí, nanosuspenzí a pevných disperzí. Právě pevné disperze jsou jednou 

z nejúspěšnějších strategií na zlepšení rozpouštěcího profilu špatně rozpustných léčiv. 

Pevné disperze mohou být definovány jako molekulární směsi ve vodě špatně 

rozpustných léčiv v polymerních nosičích, které mají profil uvolňování léčiva řízený 

vlastnostmi polymeru. Vzniklá disperze je rychleji rozpustná neţ krystalická látka. 

API mohou být v pevných disperzích dispergovány jako oddělené molekuly, amorfní 

částice, či krystalické částice, zatímco nosič můţe být v krystalickém či amorfním 

stavu. Řada studií pevných disperzí ukázala mnoho jejich výhod ve zlepšování 

rozpustnosti a rychlosti rozpouštění špatně rozpustných léčiv. Tyto výhody zahrnují 

zmenšení velikosti částic aţ na moţnou molekulární úroveň, zvýšení smáčivosti a 

poréznosti, stejně tak změnu krystalické struktury především do amorfního stavu.
30

 

I přes tak aktivní zájem výzkumu je počet v praxi pouţívaných pevných disperzí 

neuspokojivě nízký. Toto nízké číslo je hlavně kvůli zvýšení problémů s fyzikálně 

chemickou nestabilitou ve výrobním procesu nebo během skladování, kdy dochází 

k oddělování fází a krystalizaci. Proto jsou hluboké znalosti různých aspektů pevných 

disperzí jako vlastností nosičů, metod přípravy, fyzikálně chemických vlastností a 

farmaceutických postupů tvorby matrice a uvolňování léčiva velmi důleţité pro zajištění 

přípravy produktivní a prodejné pevné disperze.
31

 Jak vyplývá z  uvedené tabulky (Tab. 

2) existuje celá řada jiţ vyuţívaných a dostupných produktů zaloţených na pevných 

disperzích vyuţívaných například při transplantacích, tlumení bolesti, léčbě mykóz, 

vysokého krevního tlaku, diabetu, HIV, maligního melanomu nebo vysoké hladiny 

cholesterolu. 
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Tab. 2: Komerčně dostupné léčivé přípravky ve formě pevných disperzí
29 

Léčivo 
Komerční 

název 
Nosič Léková forma Skupina léčiv 

Etravirin Intelence
®
 HPMC Tableta antivirotikum 

Everolimus Certican
®
 HPMC Tableta imunosupresivum 

Fenofibrát Fenoglide
®
 PEG Tableta hypolipidemikum 

Griseofulvin Gris-PEG
®
 PEG Tableta antimykotikum 

Itrakonazol Sporanox
®
 HPMC Kapsle antimykotikum 

Nabilon Cesamet
®
 PVP Tableta 

analgetikum, 

antiemetikum 

Nifedipin Afeditab
®
 CR Poloxamer/PVP Tableta 

blokátor Ca
2+

 

kanálů 

Nivaldipin Nivadil
®
 HPMC Tableta 

blokátor Ca
2+

 

kanálů 

Ritonavir Kaletra
®
 PVPVA Tableta antivirotikum 

Rosuvastatin Crestor
®
 HPMC Tableta hypolipidemikum 

Takrolimus Prograf
®
 HPMC Kapsle imunosupresivum 

Telaprevir Incivek
®
 HPMCAS-M Tableta antivirotikum 

Troglitazon Rezulin
®
 HPMC Tableta antidiabetikum 

Vemurafenib Zelboraf
®
 HPMCAS Tableta 

kinázový 

inhibitor 

Verapamil Isoptin
®
SR-E HPC/HPMC Tableta 

blokátor Ca
2+

 

kanálů 

 

7.2.1 Klasifikace pevných disperzí 

V závislosti na fyzikálním stavu nosiče jsou pevné disperze děleny na krystalické a 

amorfní.  Dle vývoje mohou být klasifikovány do čtyř generací. 

 

První generace 

Do první generace patří krystalické pevné disperze.  V první pevné disperzi připravené 

k farmaceutickému pouţití byla pouţita močovina jako nosič k přípravě eutektické 

směsi se sulfathiazolem.
32

 V krystalických pevných disperzích je krystalické léčivo 

dispergováno v krystalickém nosiči, coţ vytváří eutektickou či monotektickou směs. 

V eutektické směsi je teplota tání niţší neţ ve směsi monotektické. Eutektická směs je 

preferovanější, protoţe jak léčivo, tak nosič krystalizují při chlazení zároveň. 
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Výsledkem je dobře dispergované léčivo v nosiči, čímţ se zvýší rychlost rozpouštění. 

Teplotní reţim tavení eutektické směsi je niţší neţ směsi monotektické. Pokud směs 

léčiva a nosiče není přesně eutektická, pevná disperze bude obsahovat směs jemné 

disperze a další sloţky jako oddělené fáze. Jedna sloţka bude krystalická, dokud se 

nedosáhne eutektického stavu. Počet studií, které pracovaly s přesně eutektickou směsí 

je velmi omezený.
33

 API v krystalické pevné disperzi mohou existovat jako amorfní 

částice nebo oddělené molekuly (krystalické pevné roztoky). V krystalických pevných 

roztocích můţe molekula léčiva nahradit molekulu nosiče v krystalové mříţce 

(substituční krystalické pevné roztoky) nebo obsadit meziprostory mezi molekulami 

rozpouštědla v krystalické mříţce (intersticiální krystalické pevné roztoky).
34

 

Krystalické nosiče první generace pevných disperzí se skládají z močoviny a cukrů jako 

je sorbitol a mannitol.
32 

Tyto nosiče mají vysokou teplotu tání, která nepříznivě 

ovlivňuje přípravu pevných disperzí metodou tavení. Močovina má vysokou 

rozpustnost ve vodě i v mnoha běţných organických rozpouštědlech, zatímco cukry 

mají malou rozpustnost ve většině organických rozpouštědel. Proto jsou cukry méně 

pouţívány. Pevné disperze zaloţené na močovině vykazují větší rozpustnost a vyšší 

rychlost uvolňování neţ pevné disperze s mannitolem, protoţe urea zmenšuje krystalitu 

více neţ mannitol, coţ bylo prokázáno pomocí PXRD a DSC. Hlavní nevýhoda 

krystalických pevných disperzí ve srovnání s amorfními je jejich velká termodynamická 

stabilita, která sniţuje rychlost uvolňování.
35

 

 

Druhá generace 

Tato generace vyuţívá amorfní nosiče, zvláště polymery. Amorfní pevné disperze 

mohou být rozděleny na amorfní pevné roztoky a amorfní pevné suspenze podle 

fyzikálního stavu léčiva. V amorfním pevném roztoku jsou léčivo a amorfní nosič plně 

mísitelné za vzniku molekulárně homogenní směsi, zatímco amorfní pevná suspenze 

sestává ze dvou oddělených fází. Amorfní pevné suspenze vznikají, kdyţ má léčivo 

limitovanou rozpustnost v polymeru nebo extrémně vysokou teplotu tání.
36

 Je důleţité 

si uvědomit, ţe API často v pevných disperzích existují ve více neţ v jednom stavu. 

Například API se můţe jak rozpustit, tak suspendovat v nosiči nebo existuje v amorfním 

a krystalickém stavu zároveň. V amorfních pevných disperzích je léčivá látka 

dispergována ve formě malých částic (molekuly, amorfní či malé krystaly) a vyskytuje 

se v amorfním nosiči v přesyceném stavu kvůli zvýšenému rozpouštění.
37

 Amorfní 

nosiče mohou zvyšovat smáčivost a dispergovatelnost léčiva a potlačovat proces 
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krystalizace léčiva.
38

 Tyto jevy spolu s rychlejším uvolňováním léčiva z amorfních 

nosičů vzhledem k jejich nízké termodynamické stabilitě zlepšují rozpustnost léčiva a 

zvyšují rychlost uvolňování. 

Amorfní nosiče mohou být rozděleny na syntetické a přírodní polymery. Syntetické 

polymery zahrnují PVP, PEG,  PVP-CL, PVPVA a polymetakryláty. Přírodní polymery 

jsou zejména deriváty celulosy jako je HPMC, HPC, HPMCP, HPMCAS, dále škrob 

(kukuřičný, bramborový) a cukry (trehalosa, inulin, sacharosa).
39

 PEG má velmi nízkou 

teplotu tání (pod 65 °C) bez ohledu na molární hmotnost, a proto je velmi vhodný pro 

přípravu pevných disperzí metodou tavení. PVP má relativně vysokou teplotu skelného 

přechodu, takţe se téměř k metodě tavení nevyuţívá. Všechny tyto polymery jsou 

rozpustné v některém z organických rozpouštědel, v případě PEG, PVP, HPC v široké 

škále rozpouštědel. Proto mohou být pouţity k přípravě pevných disperzí metodou 

rozpouštění. Aţ na PVP-CL mají vysokou rozpustnost ve vodě, a tak mohou zlepšit 

smáčivost léčiva, pokud se pevné disperze dispergují ve vodě. Přestoţe PVP-CL není 

rozpustný ve vodě, je hydrofilní a při kontaktu s vodou zlepšuje rychlost uvolňování. 
40

 

U těchto polymerů často klesá rozpustnost ve vodě a roste viskozita, pokud roste délka 

jejich řetězce, nebo molekulární hmotnost. Vysoká viskozita polymeru můţe bránit 

rekrystalizaci léčiva během přípravy, skladování a při rozpouštění. Na druhou stranu 

zhoršuje proces dispergace léčiva v nosiči při přípravě a sniţuje rychlost uvolňování 

léčiva. Proto je molární hmotnost polymeru velmi důleţitým faktorem při výběru 

polymerního nosiče. PEG s velmi nízkou molární hmotností můţe vytvářet pevné 

disperze příliš měkké a lepkavé, nevhodné pro výrobu tablet nebo tobolek. PVP s velmi 

vysokou molární hmotností bude naopak sniţovat rychlost uvolňování kvůli nízké 

rozpustnosti a vysoké viskozitě.
34 

Interakce mezi léčivem a nosičem jsou také důleţité pro volbu nosiče. Některá léčiva 

mají plastifikující efekt na polymer nebo vytvářejí vodíkové vazby s nosičem. Tyto 

interakce mohou ovlivňovat proces přípravy, rychlost uvolňování léčiva, fyzikální 

vlastnosti a stabilitu pevných disperzí.
41

 

V pevných disperzích druhé generace mohou být pouţity polymery zajišťující 

 zpoţděné uvolňování léčiva.
40 

Cukry jako trehalosa, sacharosa a inulin jsou také pouţívány k přípravě pevných 

disperzí díky jejich extrémně vysoké rychlosti uvolňování. Nicméně rychlé uvolnění 

nosiče můţe znamenat vysokou koncentraci léčiva, která vede k vysráţení a tvorbě 

velkých krystalů. Inulin se uvolňuje pomaleji neţ trehalosa a sacharosa díky jeho 
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oligomernímu sloţení, proto krystalizace a vysráţení pevných disperzí s inulinem 

dispergovaných ve vodě je niţší neţ pevných disperzí se sacharosou a trehalosou.
42

 

 

Třetí generace 

Amorfní pevné disperze mohou zlepšovat rychlost uvolňování, avšak následné 

přesycení léčivem můţe způsobit vysráţení léčiva a pokles jeho koncentrace in vitro, 

nebo in vivo, tedy negativně ovlivnit biodostupnost léčiva. Tento fenomén je velmi 

častý, hlavně u pevných disperzí s cukernou sloţkou. Léčivo můţe také rekrystalizovat 

z amorfní fáze při přípravě (chlazení, odstraňování rozpouštědla) a během skladování. 

Pro překonání těchto problémů se u pevných disperzí třetí generace vyuţívají jako 

nosiče nebo pomocné látky aktivní činidla. Přítomnost surfaktantů nebo emulgátorů 

v pevných disperzích nezlepšuje pouze profil rozpouštění, ale také fyzikální a 

chemickou stabilitu léčiva. Surfaktanty s amfifilní strukturou mohou zlepšit mísitelnost 

léčiva a nosiče a tak sniţovat rychlost rekrystalizace léčiva. Navíc surfaktanty nebo 

emulgátory jsou schopné zlepšit smáčivost léčiva a předcházet jeho vysráţení kvůli 

 přesycení.
43

 

 

Čtvrtá generace 

Čtvrtá generace pevných disperzí je zaloţena na polymeru ve vodě nerozpustném nebo 

ve vodě bobtnajícím. Zajišťují zvýšení rozpustnosti  ve vodě špatně rozpustného léčiva 

s krátkým biologickým poločasem a jeho řízenou liberaci. Zvýšení rozpustnosti léčiva 

ve vodě je zajištěno jeho molekulární dispergací v nosiči. Ve vodě nerozpustný polymer 

nebo ve vodě bobtnající polymer zajišťuje  řízené uvolňování léčiva do disolučního 

média.
44

 Pevné disperze čtvrté generace tak mohou nabídnout mnoho výhod jako 

zlepšení pacientovy compliance, sníţením frekvence uţívání. Tradiční polymery 

uţívané pro řízené uvolňování léčiv špatně rozpustných ve vodě zahrnují ethylcelulosu , 

hyprolosu, kopolymer kyseliny metakrylové a methyl-methakrylátu, polyethylenoxid a 

karbomer. Pouţívají se rovněţ kombinace těchto polymerů.
45

 Uvolňování léčiva probíhá 

dvěma hlavními mechanismy: difuzí nebo erozí, popř. kombinací těchto mechanizmů.
46
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7.2.2 Mechanismy uvolňování léčiv z pevných disperzí 

Existují dva hlavní mechanismy uvolňování léčiva z pevné disperze: léčivem řízené 

uvolňování a nosičem řízené uvolňování. Pokud jsou pevné disperze dispergovány ve 

vodě, nosič se často rozpouští nebo absorbuje vodu velmi rychle z důvodu jeho 

hydrofilních vlastností. Vzniká koncentrovaná vrstva nosiče, nebo v některých 

případech vrstva gelová. Pokud se léčivo v této vrstvě rozpustí a viskozita této vrstvy je 

dostatečně vysoká, aby se zabránilo difuzi léčiva přes ni, bude difuze nosiče do okolí 

limitujícím krokem rychlosti uvolňování. Tento mechanismus se nazývá nosičem řízené 

uvolňování. Pokud je léčivo nerozpustné nebo omezeně rozpustné v koncentrované 

vrstvě, můţe se do vody dostat beze změny a tehdy bude profil uvolňování záviset na 

vlastnostech léčiva (polymorfie, velikost částic, rozpustnost léčiva).
47

 

Tyto dva mechanismy ve skutečnosti často působí společně, protoţe léčivo můţe být 

v koncentrované vrstvě rozpuštěno částečně. To vysvětluje odlišné chování při 

uvolňování z pevných disperzí a řeší cesty jak vylepšit jejich profil rozpouštění. Mnoho 

studií ukazuje, ţe se profil rozpouštění zlepšil pří vyšším obsahu nosiče v matrici. 

Léčivo zde bylo lépe dispergované a klesla krystalita léčiva.
48

 Některé studie však 

poukazují také na sníţení rychlosti uvolňování léčiva z pevných disperzí při zvýšení 

poměru nosiče. Vysvětluje to nosičem řízené uvolňování, kde gel nebo koncentrovaná 

vrstva působí jako difuzní bariéra a tím zpoţďuje uvolňování.
49

 

Pokud chceme zlepšit disoluční profil, je nezbytné identifikovat mechanismus 

uvolňování a nesledovat pouze polymorfii léčiva, protoţe při nosičem řízeném 

uvolňování jsou klíčovými faktory vlastnosti nosiče, jako rozpustnost, viskozita, 

schopnost tvořit gel a poměr léčivo-nosič. 

7.2.3 Výhody pevných disperzí 

Ve srovnání s ostatními metodami uţívanými ke zlepšení biodostupnosti léčiv špatně 

rozpustných ve vodě jako je tvorba solí, zmenšení velikosti částic (mletím nebo 

mikronizací), rozpouštěním (kosolventy, micely, emulze), mají pevné disperze mnoho 

zajímavých výhod a tak se mohou stát se jednou z nejslibnějších strategií. Pevné 

disperze mohou zmenšit velikost částic na molekulární úroveň, zatímco jiné konvenční 

techniky zmenší pouze na velikost okolo 2-5 µm, které pak často aglomerují během 

přípravy, uvolňování nebo skladování.
50

 Nové postupy v tvorbě nanočástic umoţní 

tvorbu nanokrystalů v pevném stavu, avšak jejich tvorba je příliš zdlouhavá, 

komplikovaná a poţaduje speciální vybavení. Vazby mezi léčivem a nosičem předchází 
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tvorbě sraţenin částic léčiva. I kdyţ se částice léčiva sráţí z důvodu přesycení 

v disolučním médiu, velikost částic je stále ˂1µm a rychlost jejich rozpuštění je stále 

vyšší neţ u mikročástic připravených jinými technikami.
51

 Tuhé částice léčiva mohou 

být amorfní, nebo v krystalických formách s nízkou termodynamickou stabilitou, coţ 

vede k rychlejšímu uvolňování in vivo. 

Pevné disperze mohou být navíc vyráběny v pevných perorálních lékových formách, 

které jsou pro pacienty přijatelnější neţ roztoky.
52

 Proces přípravy pevných disperzí je 

také jednodušší a vhodnější neţ některé další techniky, jako například tvorba solí nebo 

tvorba nanočástic, čí nanoemulzí. 

Pevné disperze rovněţ zlepšují smáčivost, porozitu a polymorfní změny. Rychlé 

uvolnění léčiva z nosiče, nebo absorpce vody nosičem, mohou zlepšit smáčivost léčiva, 

zejména pokud je do pevné disperze inkorporován surfaktant nebo emulgátor. To 

zmenšuje riziko sraţení částic v disolučním médiu a zvyšuje rychlost uvolnění. 

Polymery mohou působit jako solubilizační činidla a zlepšit rozpustnost léčiva. Pevné 

disperze připraveny metodou rozpouštění mají porézní strukturu. Rychlé odstranění 

rozpouštědla můţe zanechat kanálky ve struktuře, coţ způsobí zvýšení poréznosti, 

specifického povrchu a rychlosti uvolňování léčiva. Pevné disperze tvořené lineárními 

polymery mají vyšší poréznost neţ soustavy vyuţívající větvené polymery. 

Sníţení krystality léčiva zlepší rychlost uvolňování, protoţe je zapotřebí menší energie 

na rozbití krystalické mříţky během disoluce. Polymorfní stav je dán procesem přípravy 

a fyzikálně chemickými interakcemi mezi nosičem a léčivem.
53

 

7.2.4 Časté problémy 

Nejzávaţnějším problémem je rekrystalizace léčiva z amorfního stavu během 

skladování coţ vede ke sníţení biodostupnosti. Krystalizace má dva kroky: nukleace 

následovaná růstem krystalů, který vyţaduje rozšíření či přeskupení molekul léčiva.
25

 

Pohyblivost molekul léčiva je klíčovým faktorem podmiňujícím stabilitu léčiva. 

Pohyblivost molekul můţeme rozdělit na globální α relaxace (molekulární rotace, 

translace při skelném přechodu) a lokální β relaxace, která se týká pouze pohybu části 

molekuly a probíhá v menším časovém rozmezí neţ globální.
27,54

 Při teplotě o 50°C 

niţší neţ je Tg jsou α relaxace nepatrné a β relaxace jsou předpokladem k určení 

rychlosti nukleace a krystalizace amorfního materiálu. 
55

 Přítomnost vody často sniţuje 

Tg amorfního systému díky plastifikačnímu efektu a tak zvyšuje pohyblivost molekul.
56

 

Zvýšení teploty také zlepšuje pohyblivost molekul a způsobuje rekrystalizaci v pevných 
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disperzích. To znamená, ţe teplota skladování a vlhkost jsou velmi důleţitými faktory 

ovlivňujícími fyzikální stabilitu léčiva.
30 

Dalšími problémy jsou teplotní nestabilita léčiv a nosičů při přípravě metodou tavení, 

zbytky rozpouštědla pří přípravě metodou rozpouštění, rekrystalizace léčiva při tuhnutí, 

malá korelace in vivo-in vitro a vysráţení léčiv po rozpuštění ve vodě kvůli přesycení. 

8 Formulace polymerní soustavy 

8.1 Větvené polyestery 

Polyestery jsou především aromatické sloučeniny. Existují i alifatické avšak ty nejsou 

tolik perspektivní z důvodu hydrolytické nestability. Polyestery jsou v praxi běţně 

vyuţívané. V dnešní době se tyto sloučeniny vyuţívají nejen v chirurgii, ortopedii, 

tkáňovém inţenýrství a při formulaci léčivých přípravků, ale také při výrobě 

biodegradabilních předmětů. Produkty odvozené od α- hydroxykyselin se vyznačují 

lineárními řetězci. V této diplomové práci byl však testován větvený polymer 3T. 

Větvené polymery totiţ degradují kontinuálně oproti lineárním, a tak zajišťují 

výhodnější liberaci.
57

 Jejich další výhodou je také niţší viskozita a tím pádem lepší 

zpracovatelnost. 

Polyestery lze syntetizovat přímou katalytickou polykondenzací za sníţeného tlaku, 

azeotropickou polykondenzací, polymerací v pevném stavu nebo polymerací za otevření 

kruhu (viz obr. 1).
58

 Polyestery testované v předloţené práci byly syntetizovány 

stupňovitou kopolymerací kyseliny glykolové a kyseliny D,L mléčné doplněné větvícím 

monomerem tripentaerythriolem (viz obr. 2). Obecně typ a koncentrace větvícího 

monomeru rozhodují o stupni větvení a maximální dosaţitelné molární hmotnosti 

polymeru. Jako větvící sloţka mohou být alkoholy, cukry, jako například 

polyvinylalkohol, pentaerythritol, mannitol, glukosa, dipentaerythritol a 

tripentaerythritol.  
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Obr. 1: Polymerace za otevření kruhu
59

 

 

Obr. 2: Stupňovitá kopolymerace
57

 

 

 

8.2 Kyselina salicylová 

Obr. 3: Vzorec kyseliny salicylové
60 

 

Kyselina salicylová se vyskytuje jako bílý krystalický prášek, nebo v jehličkovitých 

krystalech. Má nasládlou chuť. Rozpouští se v acetonu, etheru, alkoholu, vroucí vodě, 

benzenu a terpentýnu. Je mírně rozpustná v chloroformu a benzenu a je špatně 

rozpustná ve vodě (0,2 g/100 ml H2O při 20 °C). Teplota tání je 158 – 161°C a teplota 

varu 211°C. Obsahuje jak hydroxylovou, tak karboxylovou skupinu, které reagují buď 

s kyselinou, nebo alkoholem. Karboxylová skupina tvoří estery s alkoholy např. 

s metanolem vzniká methylsalicylát. Hydroxylová skupina reaguje s kyselinou octovou 

za vzniku kyseliny acetylsalicylové (tzv. aspirin), který je nejběţnější antiseptické a 

antipyretické agens. Kromě analgetických a antipyretických vlastností má kyselina 
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salicylová ještě fungicidní a keratolytické vlastnosti, proto se její deriváty pouţívají také 

v léčbě hyperkeratózy, ichtyózy, lupénky a plísňových onemocněních kůţe. 

 

8.3 Methylsalicylát 

Obr. 4: Vzorec methylsalicylátu
61

 

 

Methylsalicylát je kapalná, bezbarvá aţ mírně naţloutlá látka, známá svým sladce 

dřevitým zápachem. Je mísitelný s oleji, chloroformem a 95% lihem. Bod varu je okolo 

222°C. V přírodě ho nalezneme ve velkém mnoţství rostlin jako například v tuţebníku 

jilmovém. Dříve se získával destilací, nyní se vyrábí synteticky.
62 

MS se pouţívá jako ochucovadlo potravin, nápojů a léčiv. Dále při výrobě parfémů 

nebo jako pohlcovač UV záření v kosmetice, či do mastí proti bolesti např. při 

revmatismu. Zlepšuje prokrvení pokoţky.
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9 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

9.1 Použité přístroje 

Analytické váhy CAHN 26 

Analytické váhy KERN ABJ-NM 

Biological termostat BT 50 

Digitální váhy KERN 572, Max 421g d=0,001g 

Digitální váhy KERN FKB, Max 8100g d=0,05g 

DSC 200 F3 Maia, NETZSCH 

Horkovzdušná sušárna Memmert, Fisher Scientific s. r. o. 

Magnetická míchačka IKA-WERKE 

Spektrofotometr, Specord 205, Analytik Jena 

Stolní digitální pH metr, Hanna Instruments – HI 221 

Vakuová sušárna rozpouštědel, BINDER 

9.2 Použité suroviny 

Čištěná voda, FaF HK 

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, Dr. Kulich Pharma, s.r.o. 

Kyselina citronová monohydrát, Dr. Kulich Pharma, s.r.o. 

Methylester kyseliny mravenčí, Aldrich Chemical Company, Inc. 

Methylsalicylát, Fluka chemika 

Mikronizovaná kyselina salicylová, Fagron 

Polymer 3T, FaF HK 
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9.3 Příprava vzorků 

9.3.1 Příprava neplastifikovaných soustav 

Neplastifikované polymerní soustavy s různým obsahem léčiva byly připraveny 

rozpuštěním polymerního nosiče (3T) a léčiva (kyseliny salicylové) v methylesteru 

kyseliny mravenčí. Rozpouštění bylo provedeno za obyčejné teploty na 

elektromagnetické míchačce. Roztoky byly vylity na antiadhezivní podloţku a sušeny 

ve vakuové sušárně. Po 24 hodinách sušení a po 14 dnech sušení byla provedena 

termická analýza. Sloţení neplastifikovaných soustav uvádí tab. 3. 

 

Tab. 3: Sloţení neplastifikovaných soustav připravených rozpouštěním 

Obsah léčiva 3T (g) Rozpouštědlo (ml) SA (g) 

5% 1,90 5 0,1 

10% 1,80 10 0,2 

15% 1,70 10 0,3 

20% 1,60 10 0,4 

 

9.3.2 Příprava plastifikovaných soustav 

Plastifikované polymerní soustavy s různou koncentrací plastifikátoru byly připraveny 

tavením polyesteru 3T v horkovzdušné sušárně při  90⁰C po dobu přibliţně 30 min. Do 

důkladně roztaveného polymeru byl přidán plastifikátor methylsalicylát zahřátý na 50°C 

a soustava byla homogenizována. Do plastifikovaného polymeru se přidala kyselina 

salicylová. Soustava byla opět důkladně zhomogenizována. Matrice byly rozetřeny na 

antiadhezivní podloţku a po ztuhnutí rozdrobněny v porcelánové třence. Sloţení 

plastifikovaných soustav uvádí tab. 4. Bylo připraveno vţdy celkové mnoţství 5,0 g. 

Byly naváţeny vzorky pro termickou analýzu. Pro disoluční test bylo do vialky 

naváţeno 300,0 mg a zahřátím dna vialky se vytvořil tenký film definovaného povrchu.  
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Tab. 4: Sloţení plastifikovaných soustav připravených tavením 

Polymer (% 3T) Plastifikátor (% MS) Léčívo (% SA ) 

85 10 5 

75 20 5 

65 30 5 

55 40 5 

 

9.4 Termická analýza 

Nejprve byly zapnuty a kalibrovány váhy. Dále byl zváţen prázdný kelímek a jeho 

naváţka zaznamenána. Dále byl předváţen kelímek s trochou vzorku. Kelímek byl 

uzavřen a znovu zváţen. Hmotnost vzorku spočítáme odečtením naváţky prázdného 

kelímku od naváţky uzavřeného kelímku se vzorkem. Byly připraveny vzorky čistého 

polymeru 3T, kyseliny salicylové, polymeru 3T s kyselinou salicylovou, polymeru 3T 

s plastifikátorem a polymeru 3T s kyselinou salicylovou a plastifikátorem. 

Přístroj byl zapnut minimálně hodinu před prvním měřením a proplachován inertním 

dusíkem. Dále byl do měřící cely vloţen kelímek se vzorkem a porovnávací standard. 

Cela byla uzavřena kryty. V počítačovém programu byla nastavena hmotnost kelímku, 

vzorku a nastaveny teplotní reţimy, pro soustavy s léčivem v širším teplotním rozmezí 

(obr.:3) a bez léčiva v uţším teplotním rozmezí (obr.:4) Získané termogramy byly 

vyhodnoceny v programu NetzschProteus. 

 

Obr. 5: Teplotní reţim soustavy s léčivem
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Obr. 6: Teplotní reţim soustavy bez léčiva 

 

9.5 Disoluční test 

9.5.1 Příprava fosfát – citrátového pufru 

Bylo připraveno 2000 ml fosfát citrátového pufru o pH 7,4. smísením roztoku A a 

roztoku B. Roztok A byl připraven doplněním 4,12g kyseliny citronové monohydrátu 

destilovanou vodou na objem 196 ml. Roztok B byl připraven doplněním 129,16 g 

hydrogenfosforečnanusodéhododekahydrátu čištěnou vodou na objem 1804 ml. 

Hodnota pH byla ověřena digitálním pH metrem. 

9.5.2 Kalibrační přímka kyseliny salicylové 

Tab. 5: Koncentrace a absorbance roztoků pro kalibrační přímku 

c (mg/l) A 

5 0,1473 

10 0,2709 

15 0,413 

20 0,5292 

25 0,6564 
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Obr. 7: Kalibrační přímka 

 

 

9.5.3 Průběh disolučního testu 

Připravené matrice ve vialkách byly přelity fosfát citrátovým pufrem pH 7,4. Objem 

pufru byl zvolen s ohledem na dodrţení sink podmínek v průběhu disolučního testu. 

Lahvičky byly uzavřeny a vloţeny do termostatu. Termostat byl nastaven na teplotu 

37°C. V předem stanovených časových intervalech byly lahvičky z termostatu vyjmuty 

a disoluční kapalina slita a vzorky byly znovu přelity pufrem a vloţeny zpět do 

termostatu. 

9.5.4 Stanovení množství uvolněného léčiva 

Stanovení mnoţství uvolněného léčiva bylo provedeno spektrofotometricky. 

Absorbance byla meřena při vlnové délce 298 nm proti fosfát citrátovému pufru pH 7,4. 

Z kalibrační přímky byla odečtena koncentrace léčiva v mg/l. Bylo vypočteno mnoţství 

uvolněného léčiva v daném časovém intervalu, přepočteno na procentuální podíl léčiva 

v matrici a vypočtena kumulativní procenta. 
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10 VÝSLEDKY 

10.1 Termická analýza 

Obr. 8: Teplota tání kyseliny salicylové

 

 

Obr. 9: Teplota skelného přechodu polyesteru 3T  
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Obr. 10: Teplota skelného přechodu matrice 3T s 5% kyseliny salicylové připravené 

tavením 

 

Obr. 11: Termogram matrice 3T s 5% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 24 hodin 
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Obr. 12: Termogram matrice 3T s 5% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 14 dní 

 

 

Obr. 13: Termogram matrice 3T s 10% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 24 hodin
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Obr. 14: Termogram matrice 3T s 10% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 14 dní 

 

Obr. 15: Termogram matrice 3T s 15% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 24 hodin
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Obr. 16: Termogram matrice 3T s 15% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 14 dní 

 

Obr. 17: Termogram matrice 3T s 20% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 24 hodin
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Obr. 18: Termogram matrice 3T s 20% kyseliny salicylové připravené rozpouštěním 

sušené 14 dní 

 

 

Obr. 19: Termogram matrice 3T s 10% plastifikátoru a 5% kyseliny salicylové  
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Obr. 20: Termogram matrice 3T s 20% plastifikátoru a 5% kyseliny salicylové  

 

 

Obr. 21: Termogram matrice 3T s 30% plastifikátoru a 5% kyseliny salicylové  
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Obr. 22: Termogram matrice 3T s 40% plastifikátoru a 5% kyseliny salicylové  

 

Tab. 6: Teploty skelného přechodu matric s různou koncentrací kyseliny salicylové 

připravených rozpouštěním 

Mnoţství SA (%) 
Tg (°C) 

24 hod sušení 14 dnů sušení 

5 18,2 24,7 

10 11,5 21,6 

15 14,4 15,1 

20 14,6 10,8 
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Obr. 23: Teploty skelného přechodu v závislosti na době sušení a mnoţství kyseliny 

salicylové 

 

 

Tab. 7: Vliv koncentrace plastifikátoru na teplotu skelného přechodu matric s 5% 

kyseliny salicylové 

Sloţení matrice (%) 

3T/MS/SA 
Tg (°C) 

85/10/5 7,4 

75/20/5 4,5 

65/30/5 -5,7 

55/40/5 -3,4 

 

Obr. 24: Vliv koncentrace plastifikátoru na Tg polyesteru 3T s 5% SA 
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10.2 Výsledky disolučních testů 

10.2.1 Polyester 3T plastifikovaný různou koncentrací methylsalicylátu 

Tab. 8: Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z neplastifikovaného polyesteru 3T 

Čas (h) Absorbance Ředění 
K. salicylová 
(mg/15ml) 

K. salicylová 
(kumulativní %) 

Průměr 

1 

0,386 

15 

3,32 33,17 

35,70 0,4055 3,49 34,53 

0,5031 4,34 39,40 

3 

0,8867 

1 

0,51 38,28 

41,70 1,2022 0,69 41,41 

1,1491 0,66 45,42 

5 

0,7077 

1 

0,41 42,45 

46,21 0,9395 0,54 46,77 

0,7589 0,44 49,40 

24 

0,2158 

10 

1,23 54,61 

60,01 0,2793 1,59 62,56 

0,2597 1,48 62,85 

48 

0,7822 

1 

0,45 59,12 

65,52 1,098 0,63 68,83 

1,0992 0,63 68,61 

96 

0,2615 

15 

2,24 81,48 

87,82 0,240 2,05 89,13 

0,3109 2,67 92,84 

168 

0,2904 

1 

0,17 83,13 

90,29 0,3991 0,23 91,40 

0,6698 0,39 96,34 

 

Obr. 25: Průběh liberace kyseliny salicylové z neplastifikovaného polyesteru 3T  
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Tab. 9: Disoluční test polyesteru 3T plastifikovaného 10 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění SA [mg/50ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,5242 1 0,9878 3,18 

3,23 3,23 
0,5603 1 1,0586 3,27 

6 hod 
0,5166 1 0,9729 3,13 

3,37 6,60 
0,6158 1 1,1675 3,61 

1 den 
0,2207 10 3,9275 12,64 

14,28 20,88 
0,2829 10 5,1471 15,92 

2 dny 
0,2990 20 10,9255 35,16 

35,60 56,48 
0,3175 20 11,6510 36,04 

3 dny 
0,2976 15 8,1529 26,24 

26,42 82,90 
0,3128 15 8,6000 26,60 

4 dny 
0,1678 10 2,8902 9,30 

9,65 92,55 
0,1854 10 3,2353 10,01 

5 dnů 
0,1998 5 1,7588 5,66 

5,80 98,35 
0,2162 5 1,9196 5,94 

6 dnů 
0,2343 1 0,4194 1,35 

1,41 99,76 
0,2614 1 0,4725 1,46 

7 dnů 
0,0862 1 0,1290 0,42 

0,42 100,18 
0,0905 1 0,1375 0,43 

 

Obr. 26: Průběh disolučního testu polyesteru 3T plastifikovaného 10 % methylsalicylátu 
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Tab. 10: Disoluční test polyesteru 3T plastifikovaného 20 % methylsalicylátu  

čas *dny+ A ředění SA [mg/50ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,2434 10 4,3725 7,02 

6,63 6,63 
0,2186 10 3,8863 6,24 

6 hod 
0,3170 10 5,8157 9,34 

8,58 15,21 
0,2687 10 4,8686 7,82 

1 den 
0,9132 10 17,5059 28,11 

29,03 44,24 
0,9719 10 18,6569 29,96 

2 dny 
0,2239 20 7,9804 12,81 

15,15 59,39 
0,2982 20 10,8941 17,49 

3 dny 
0,1888 15 4,9529 7,95 

10,63 70,02 
0,3021 15 8,2853 13,30 

4 dny 
0,2107 10 3,7314 5,99 

5,26 75,28 
0,1643 10 2,8216 4,53 

5 dnů 
0,1989 10 3,5000 5,62 

5,42 80,70 
0,186 10 3,2471 5,21 

6 dnů 
0,1519 5 1,2892 2,07 

2,12 82,82 
0,158 5 1,3490 2,17 

7 dnů 
0,387 1 0,7188 1,15 

1,55 84,37 
0,6381 1 1,2112 1,94 

 

Obr. 27: Průběh disolučního testu polyesteru 3T plastifikovaného 20 % methylsalicylátu 
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Tab. 11: Disoluční test polyesteru 3T plastifikovaného 30 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění SA [mg/100ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,6822 1 2,5953 2,76 

2,97 2,97 
0,7815 1 2,9847 3,18 

6 hod 
0,1595 10 5,4549 5,81 

4,98 7,96 
0,1201 10 3,9098 4,16 

1 den 
0,4071 15 22,7471 24,22 

21,82 29,78 
0,3307 15 18,2529 19,43 

2 dny 
0,1836 15 9,6000 10,22 

11,83 41,61 
0,2351 15 12,6294 13,45 

3 dny 
0,2228 15 11,9059 12,68 

14,18 55,79 
0,2709 15 14,7353 15,69 

4 dny 
0,2105 5 3,7275 3,97 

4,39 60,18 
0,2505 5 4,5118 4,80 

5 dnů 
0,6312 1 2,3953 2,55 

2,61 62,79 
0,6603 1 2,5094 2,67 

6 dnů 
0,6394 1 2,4275 2,58 

2,48 65,27 
0,5903 1 2,2349 2,38 

7 dnů 
0,6108 1 2,3153 2,46 

2,42 67,69 
0,5903 1 2,2349 2,38 

 

Obr. 28: Průběh disolučního testu polyesteru 3T plastifikovaného 30 % methylsalicylátu 
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Tab. 12: Disoluční test polyesteru 3T plastifikovaného 40 % methylsalicylátu 

čas [dny] A ředění SA [mg/100ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,2566 5 4,6314 3,62 

3,71 3,71 
0,2687 5 4,8686 3,80 

6 hod 
0,2533 10 9,1333 7,13 

7,25 10,96 
0,2607 10 9,4235 7,36 

1 den 
0,3736 15 20,7765 16,23 

16,03 26,99 
0,3650 15 20,2706 15,83 

2 dny 
0,3269 15 18,0294 14,08 

13,33 40,31 
0,2941 15 16,1000 12,57 

3 dny 
0,3056 15 16,7765 13,10 

6,55 46,86 
0,3742 15 0,0000 0,00 

4 dny 
0,3113 5 5,7039 4,45 

4,49 51,35 
0,3159 5 5,7941 4,53 

5 dnů 
0,9812 1 3,7678 2,94 

3,12 54,48 
1,0998 1 4,2329 3,31 

6 dnů 
0,8652 1 3,3129 2,59 

2,73 57,21 
0,9587 1 3,6796 2,87 

7 dnů 
0,6998 1 2,6643 2,08 

1,43 58,64 
0,9566 1 1,0000 0,78 

 

Obr. 29: Průběh disolučního testu polyesteru 3T plastifikovaného 40 % methylsalicylátu 
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10.2.2 Polyesterové matrice s obsahem 5%  kyseliny salicylové, plastifikované 

různou koncentrací methylsalicylátu 

Tab. 13: Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

10 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění SA [mg/50ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,7454 1 1,4216 3,01 

2,80 2,80 
0,6459 1 1,2265 2,60 

6 hod 
0,7017 1 1,3359 2,83 

2,61 5,41 
0,5971 1 1,1308 2,39 

1 den 
0,5001 10 9,4059 19,91 

19,36 24,77 
0,4736 10 8,8863 18,81 

2 dny 
0,2970 10 5,4235 11,48 

11,46 36,23 
0,2960 10 5,4039 11,44 

3 dny 
0,2523 10 4,5471 9,62 

10,23 46,45 
0,2814 10 5,1176 10,83 

4 dny 
0,1608 10 2,7529 5,83 

6,43 52,89 
0,1901 10 3,3275 7,04 

5 dnů 
0,1333 10 2,2137 4,69 

6,45 59,34 
0,2183 10 3,8804 8,21 

6 dnů 
0,1519 5 1,2892 2,73 

3,17 62,51 
0,1943 5 1,7049 3,61 

7 dnů 
0,6108 1 1,1576 2,45 

2,36 64,86 
0,5659 1 1,0696 2,26 

 

Obr. 29: Průběh liberace kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

10 % methylsalicylátu 
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Tab. 14: Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

20 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění SA [mg/50ml] SA [%] průměr 
kumulativní 

[%] 

3 hod 
0,239 10 4,2863 5,56 

5,30 5,30 
0,2187 10 3,8882 5,04 

6 hod 
0,3370 10 6,2078 8,05 

7,70 13,00 
0,3088 10 5,6549 7,34 

1 den 
1,0263 10 19,7235 25,59 

25,83 38,83 
1,0452 10 20,0941 26,07 

2 dny 
0,7395 10 14,1000 18,29 

16,55 55,38 
0,6025 10 11,4137 14,81 

3 dny 
0,2985 10 5,4529 7,07 

8,24 63,62 
0,3904 10 7,2549 9,41 

4 dny 
0,2287 10 4,0843 5,30 

5,55 69,17 
0,2483 10 4,4686 5,80 

5 dnů 
0,1485 10 2,5118 3,26 

3,88 73,05 
0,1973 10 3,4686 4,50 

6 dnů 
0,1275 5 1,0500 1,36 

1,28 74,33 
0,1148 5 0,9255 1,20 

7 dnů 
0,2684 1 0,4863 0,63 

1,19 75,52 
0,7089 1 1,3500 1,75 

 

Obr. 30: Průběh liberace kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

20 % methylsalicylátu 
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Tab. 15: Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

30 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění 
SA 

[mg/100ml] 
SA [%] průměr 

kumulativní 
[%] 

3 hod 
0,3662 10 13,5608 11,95 

13,17 13,17 
0,4371 10 16,3412 14,40 

6 hod 
0,2204 10 7,8431 6,91 

6,45 19,62 
0,1935 10 6,7882 5,98 

1 den 
0,3296 15 18,1882 16,02 

16,31 35,93 
0,3407 15 18,8412 16,60 

2 dny 
0,3340 15 18,4471 16,25 

14,21 50,14 
0,2552 15 13,8118 12,17 

3 dny 
0,2117 15 11,2529 9,91 

11,52 61,66 
0,2738 15 14,9059 13,13 

4 dny 
0,2207 5 3,9275 3,46 

4,13 65,79 
0,2985 5 5,4529 4,80 

5 dnů 
0,6615 1 2,5141 2,21 

2,79 68,58 
0,9943 1 3,8192 3,36 

6 dnů 
0,5915 1 2,2396 1,97 

1,79 70,37 
0,4843 1 1,8192 1,60 

7 dnů 
0,2081 1 0,7361 0,65 

0,84 71,21 
0,3201 1 1,1753 1,04 

 

Obr. 31: Průběh liberace kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

30 % methylsalicylátu 
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Tab. 16: Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

40 % methylsalicylátu 

čas *dny+ A ředění 
SA 

[mg/100ml] 
SA [%] průměr 

kumulativní 
[%] 

3 hod 
0,2434 10 8,7451 6,09 

6,03 6,03 
0,2389 10 8,5686 5,97 

6 hod 
0,2592 10 9,3647 6,52 

7,98 14,01 
0,3665 10 13,5725 9,45 

1 den 
0,3507 15 19,4294 13,53 

14,13 28,15 
0,3804 15 21,1765 14,74 

2 dny 
0,3365 15 18,5941 12,94 

13,49 41,63 
0,3630 15 20,1529 14,03 

3 dny 
0,2497 15 13,4882 9,39 

10,07 51,70 
0,2827 15 15,4303 10,74 

4 dny 
0,262 5 4,7373 3,30 

3,10 54,80 
0,2333 5 4,1745 2,91 

5 dnů 
0,8235 1 3,1494 2,19 

1,90 56,70 
0,6102 1 2,3129 1,61 

6 dnů 
0,6512 1 2,4737 1,72 

1,63 58,33 
0,5812 1 2,1992 1,53 

7 dnů 
0,2874 1 1,0471 0,73 

0,78 59,11 
0,3258 1 1,1976 0,83 

 

Obr. 32: Průběh liberace kyseliny salicylové z polyesteru 3T plastifikovaného 

40 % methylsalicylátu 
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11 DISKUZE 

V předloţené diplomové práci byly experimentálně zjišťovány termické a disoluční 

vlastnosti pevných disperzí zaloţených na větveném polyesteru 3T s obsahem kyseliny 

salicylové připravovaných metodou rozpouštění nebo tavení. Studovány byly i 

vlastnosti plastifikovaných soustav obsahujících methylsalicylát a matric bez 

plastifikátoru. Jako polymer byl pouţit kopolymer kyseliny DL-mléčné a glykolové 

větvený na tripentaerythritolu 

11.1 Teplota skelného přechodu 

Byly studovány termické vlastnosti kyseliny salicylové, větveného polyesteru a tuhých 

disperzí pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie. Kyselina salicylová má 

krystalickou strukturu a dle literárních údajů
63

 teplotu tání 158-161 °C. Dle 

předpokládané teploty tání byl navolen příslušný teplotní reţim (viz obr. 5). Vzorky 

s léčivem byly nejprve chlazeny na -20 °C poté zahřáty na 180 °C poté znovu chlazeny 

a následně opět zahřáty. Termogram byl stanoven z prvního ohřevu a teplota tání 

stanovená experimentálně byla 160,7 (viz obr. 8), coţ odpovídá literatuře. 

Větvený polyester polyesteru 3T byl syntetizovaný na katedře farmaceutické 

technologie Faf HK a jeho analýza byla provedena v Synpo Pardubice. Má číselně 

střední molární hmotnost 7900 g/mol, hmotnostně střední molární hmotnost 20600 

g/mol a polydisperzitu 2,14. Teplota skelného přechodu stanovená u nově 

syntetizovaného polyesteru byla 21,7°C.
64

 Před přípravou pevných disperzí byla tato 

hodnota experimentálně ověřena. Byl zvolen teplotní reţim -20°C – 80°C, rychlost 

ohřevu a chlazení 10 K/min (viz obr. 6). Teplota skelného přechodu byla odečtena 

z druhého ohřevu v inflexním bodě. Výsledky ukázaly Tg větveného polymeru 3T 28,4 

°C (viz obr. 9). Hodnota, která byla naměřena krátce před přípravou pevných disperzí 

byla o cca 7°C vyšší. Tato odchylka můţe být zapříčiněna změnami v průběhu 

skladování. 

Dále byla do tohoto polyesteru inkorporována léčivá látka v různých koncentracích. 

Nejprve byla zvolena metoda rozpouštění, jelikoţ inkorporace léčivých látek do 

neplastifikovaného polymeru tavením a následná homogenizace je při vyšším mnoţství 

léčivé látky problém. Jako rozpouštědlo byl pouţit methylester kyseliny mravenčí a 

vzorky byly sušeny ve vakuové sušárně po dobu 24 hodin a 14 dní. 

Výsledky ukázaly, ţe čím byla ve vzorku vyšší koncentrace léčiva, tím byla Tg niţší, 

coţ ukazují obr. 10-18 a tab. 6. Kyselina salicylová působí v pevné disperzi 
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plastifikačně. Sníţení teploty skelného přechodu můţe být rovněţ způsobeno 

zbytkovým mnoţstvím methylsalicylátu. Vliv doby sušení na hodnotu Tg ukazuje obr. 

23 a tab. 6. Sušení po dobu 24 hodin se ukázalo nedostatečné. Po 14 dnech sušení byla 

Tg vyšší neţ po 24 hod, ale stále nebylo dosaţeno výchozí hodnoty 28,4 °C. Pokles Tg je 

tedy dán nejen přítomností SA, ale i obsahem zbytkového rozpouštědla jak ukazuje obr. 

23 a tab. 7. Pouze při koncentraci 20% SA ve vzorku sušeném 14 dní Tg klesla. Tento 

výsledek je potřeba ověřit opakovaným měřením. 

Termická analýza plastifikovaných vzorků prokázala, ţe methylsalicylát je účinným 

plastifikátorem větveného polyesteru 3T jiţ v koncentraci 10%. Při zvýšení koncentrace 

MS se Tg dále sniţuje (viz obr. 24, tab. 7) Při plastifikaci 40% se hodnota uţ výrazně 

nemění. 

Z termogramu polymeru 3T s obsahem 5% SA je patrné, ţe se SA nevyskytuje 

v polymeru v krystalické formě ani ve formě amorfní, ale je rozpuštěná. Na záznamu 

není patrný pík teploty tání SA ani další skelný přechod (viz obr. 37) 

 

Obr. 33: Termogram matrice 3T s 5% kyseliny salicylové měřený v širším teplotním 

rozmezí 
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11.2 Liberace 

Byl sledován průběh liberace kyseliny salicylové z neplastifikovaného polymeru. (viz 

obr. 25 a tab. 8). Kyselina salicylová byla do větveného polyesteru inkorporována 

metodou tavení, její koncentrace v polyesteru byla 5 %. Počáteční fáze liberace byla 

rychlá. Jednohodinový burst byl 35 %, za 5 hodin se uvolnila téměř polovina 

inkorporovaného mnoţství. Poté došlo ke zpomalení liberace. V časovém intervalu 

1 den aţ 7 dnů probíhala liberace přibliţně lineárně a celkově se uvolnilo 90 % léčiva. 

Větvený polyester 3T byl plastifikován různými koncentracemi 

methylsalicylátu. Výhodou plastifikace methylsalicylátem je, ţe kromě plastifikačního 

účinku v těle působí jako prekurzor účinné látky, kyseliny salicylové, resp. volného 

salicylátu. Předpokládalo se, ţe při vyšší koncentraci methylsalicylátu, kdy dochází 

k výraznému poklesu viskozity, bude liberace rychlejší. Průběh liberace salicylátu je na 

obr. 26-29. Oproti předpokladu je patrný niţší burst efekt, a to i u vyšších koncentrací 

methylsalicylátu, a pomalejší průběh liberace s rostoucí koncentrací methylsalicylátu  

(obr. 34). 

 

Obr. 34: Liberace salicylátu z polyesteru plastifikovaného methysalicylátem 

 

 

Do polyesteru 3T plastifikovaného různou koncentrací methylsalicylátu bylo 

inkorporováno 5% kyseliny salicylové. Výsledky liberačních testů jsou na obr. 29 - 32. 

Oproti předpokladu došlo ještě k výraznějšímu zpomalení liberace. Jak je vidět na 

obr. 35, vliv různé koncentrace plastifikátoru se na mnoţství uvolněného léčiva výrazně 

neprojevil. 
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Obr. 35:Liberace kyseliny salicylové z plastifikovaného polymeru 3T 
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12 ZÁVĚRY 

Z výsledků diplomové práce je moţno učinit následující závěry. 

 

1. Z výsledků termické analýzy pevné disperze větveného polyesteru 3T s 5 % 

kyseliny salicylové vyplývá, ţe je léčivo v polymeru molekulárně dispergováno. 

Kyselina salicylová má v koncentracích 5 % aţ 20 % plastifikační účinek, 

jelikoţ sniţuje Tg. 

 

2. Vhodnou metodou přípravy pevných disperzí s vyšší koncentrací kyseliny 

salicylové je metoda rozpouštění za pouţití methylesteru kyseliny mravenčí.  

 

3. Methylsalicylát je účinným multifunkčním plastifikátorem. Kromě sníţení 

teploty skelného přechodu polymerního nosiče působí v pevné disperzi jako 

proléčivo. 

 

4. Pevné disperze plastifikované různou koncentrací methylsalicylátu vykazovaly 

v liberačních testech niţší burst efekt a pomalejší průběh liberace oproti pevným 

disperzím bez plastifikátoru. 

 

  



53 

 

13 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

                                                 

1. Bharkatiya, M., Nema, R.K. & Bhatnagar, M.: Designing and Characterization of 

Drug Free Patches for Transdermal Application, J. Pharm. Sci., 2010, 2, 1, 35-39, ISSN 

0975-248X 

 

2. Rosen, S.L.: Fundamental principles of polymeric materials, John Wiley&Sons, 

1993, New York, NY, USA, ISBN 0-471-57525-9 

 

3. Senichev, V.Y. & Tereshatov, V.V.: Influence of plasticizers on the glass transitiv 

temperature of polymers, In: Handbook of Plasticizers, G. Wypych (Ed.), ChemTec 

Publishing, 2004, New York, NY, USA, 218-227, ISBN 1895198291 

 

4. Zhu, Y., Shah, N.H., Malick, A.W., Infeld, M.H. & Mc Ginity, J.W.: Solid-state 

plasticization of acrylic polymer with chlorpheniramine maleate and triethyl citrate, Int. 

J. Pharm., July 2002, 241, 2, 301–310, ISSN 0378-5173 

 

5. Bergo, P.V.A., Sobral, P.J.A.: Effects of Plasticizer on Physical Properties of Pig 

Skin Gelatin Films, Food Hydrocolloids, 2007, 21, 8, 1285-1289, ISSN 0268-005X 

 

6. Höfer, R. & Hinrichs, K.: Additives for theManufacture and Processing of Polymers, 

In: Polymers-Opportunities and Risks II: Sustainability, Product Design and Processing, 

Eyerer, P.; Weller, M.; Hübner, C.& Agnelli, J.A., (Ed), 120, Springer, NY, USA, ISBN 

978-3-642-02796-3 

 

7. Gal, A. & Nussinovitch, A.: Plasticizers in the Manufacture of Novel Skin 

Bioadhesive Patches, Int. J. Pharm., March 2009, 370, 1-2, 103-109, ISSN 0378-5173 

 

8. Murray, W.: On collodion dressings and applications. Brit. Med. J., April 27, 1867, 

495-496 

 

9. Dostupné z: https://fagron.com/sites/default/files/document/msds_coa/31_(CZ).pdf, 

datum náhledu 25.4. 2016 

https://fagron.com/sites/default/files/document/msds_coa/31_(CZ).pdf


54 

 

                                                                                                                                               

10. Whelan, T.: Polymer Technology Dictionary, Chapman&Hall, 1994, 308-309, 

London, UK, ISBN 0-412-58180-9 

 

11. Harper, C.A.: Handbook of Plastic Technologies, The Complete Guide to Properties 

and Performance, Mc Graw-Hill Handbooks, 2006, NY, USA, ISBN 0-07-146068-3 

 

12. Felton, L.A.: Film Coating of Oral Solid Dosage Forms, In: Encyclopedia of 

Pharmaceutical Technology, J. Swarbrick (Ed.), 2007, NY, USA, 1729-1747, ISBN 0-

8493-9396-5  

 

13. Rahman, M. & Brazel, C.S.: The Plasticizer Market: An Assessment of Traditional 

Plasticizers and Research Trends to Meet New Challenges, Prog. Polym. Sci., 2004, 29, 

1223-1248, ISSN 0079-6700 

 

14. Wilson, A.S.:Plasticizers principles and practice, Cambrigde: The Institute of 

Materials, 1995, London, England, ISBN 0901716766, 9780901716767 

 

15. Chamarthy, S.P. & Pinal, R.: Plasticizer concentration and the performance of a 

diffusion-controlled polymeric drug delivery system, Colloids and Surfaces A, 

Physicochemical Eneneering Aspects, December 2008, 331, 1-2, 25–30, ISSN 0927-

7757 

 

16. Rahman, M. & Brazel, Ch.S.: The plasticizer market: an assessment of traditional 

plasticizers and research trends to meet new challenges, Progress in Polymer Science, 

December 2004, 29, 12, 1223–1248, ISSN 0079-6700 

 

17. Zeus.:Thermal degradation of plastics, ZEUS Industrial Products, Technical 

whitepaper, 2005 

 

18. Fedorko, P., Djurado, D., Trznadel M., Dufour B., Rannou P. & Travers, J. P.: 

Insulator–metaltransition in polyaniline induced by plasticizers, Synthetic Metals, April 

2003, 135–136, 327–8, ISSN 0379-6779 

 



55 

 

                                                                                                                                               

19. Wypch, G.: Handbook of Plasticizers, Chem Tec, 2004, Ontario, Canada, 437-440, 

ISBN 1-895198-29-1,  

 

20. van Drooge, D.J.et al.:Characterization of the molecular distribution of drugs in 

glassy solid dispersions at the nano-meter scale, using differential scanning calorimetry 

and gravimetric water  vapoursorption techniques, Int. J. Pharm., 310, 2006, 220–229 

 

21. Streubel, A. et al.: Drug delivery to the upper small intestine window using 

gastroretentive technologies, Curr. Opin. Pharmacol.,6, 2006, 501–508 

 

22. Gardner, D. et al.: The intelisite capsule: a new easy to use approach for Assessing 

regional drug absortion from gastrointestinal tract, Pharm. Tech. Eur., 9, 1997, 46–53 

 

23. Desai, J. et al.:Characterization of polymeric dispersions of dimenhydrinate 

in ethyl celulose for controlled repase, Int J Pharm, 308, 2006, 115–123 

 

24. Ladislava Okáčová, David Vetchý, Aleš Franc a Miloslava Rabišková: Zvýšení 

biodostupnosti těţce rozpustných léčivých látek technologickými postupy 

usnadňujícími jejich rozpouštění, Chem. Listy, 105, 2011, 34-40,  

 

25. Baird J. A., Taylor L. S.:  Evaluation of amorphous solid dispersion properties using 

thermal analysis stechniques, Adv. Drug Delivery Rev., 64, 2012, 396-421 

 

26. Lipinski C. A., Lombardo F., Dominy B.W., Feeney P. J.: Experimental and 

computatioal approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and 

development settings, Adv. Drug Delivery Rev., 46, 2012, 3-26 

 

27. G. Van den Mooter: The use of amorphous solid dispersions: a formulation strategy 

to overcome poor solubility and disolution rate, Drug discovery Today Technol. 9, 

2011, 79-85 

 



56 

 

                                                                                                                                               

28. FDA: Waiver of In Vivo Bioavaibality and Bioequivalence Studies for Immediate-

Release Solid Oral Dosage Forms based on a Biopharmaceutics Classification Systém, 

Guidance for Industry, 2010 

 

29. Kawabata Y., Wada K., Nakatani M., Yamada S., Onoue S.: Formulation design for 

poorly water-soluble drugs based on biopharmaceutics classification system: basic 

approaches and practical applications, Int. J. Pharm., 420, 2011, 1-10 

 

30. Vasconcelos T., Sarmento B., Costa P.: Solid dispersions as a strategy to improve 

oral bioavaibility of poor water soluble drugs, Drug Discov. Today, 12, 2007, 1068-

1075 

 

31. Vasanthavanda M., Tong W-Q., Joshi Y., Kislalioglu M. S.: Phase behavior of 

amorphous molecular dispersions I: determinativ of the degrese and mechanism of solid 

solubility, Pharm. Res., 21, 2004, 1598-1606 

 

32. Sekiguchi K., Obi N.: Studies on absorption of eutectic mixture I, A comparison of 

the behaviour of eutectic mixture of sulfathiazole and that of ordinary sulfathiazole in 

man, Chem. Pharm. Bull., 9, 1961, 866-872 

 

33. Craig D. Q.: The mechanisms of drug repase from solid dispersions in watersoluble 

polymers, Int. J. Pharm., 231, 2002, 131–144 

 

34. Leuner C., Dressman J.: Improving drug solubility for oral delivery using solid 

dispersions, Eur. J. Pharm, Biopharm., 50, 2000, 47–60 

 

35. Zajc N., Obreza A., Bele M., Srcic C.: Physical properties and dissolution 

Behaviour of nifedipine/mannitol solid dispersions prepared by hot melt method, Int. J. 

Pharm., 291, 2005, 51–58 

 

 

 



57 

 

                                                                                                                                               

36. Van Drooge D., Hinrichs W., Visser M., Frijlink H.: Characterization of the 

Molecular distribution of drugs in glassy solid dispersions at the nano-meter scale, using 

differential scanning calorimetry and gravimetric water vzpour sorption techniques, Int. 

J. Pharm., 310, 2006, 220–229 

 

37. Tanaka N., Imai K., Okimoto K., Ueda S, Tokunaga Y., Ibuki R., Higaki K., Kimura 

T.: Development of novel sustained-release system, disintegration controlled matrix 

tablet (DCMT) with solid dispersion granules of nilvadipine (II): in vivo evaluation, J. 

Controlled Release, 112, 2006, 51–56 

 

38. Chauhan H., Hui-Gu C., Atef E.: Correlating the behavior of polymers in solution as 

precipitation inhibitor to its amorphous stabilization ability in solid dispersions, J. 

Pharm. Sci., 102, 2013, 1924–1935 

 

39. Bialleck S., Rein H.: Preparation of starch-basedpellets by hot-melt extrusion, Eur. 

J. Pharm. Biopharm., 79, 2011, 440–448 

 

40. ShinS.-C., Oh I.-J., Lee Y.-B., Choi H.-K., Choi J.-S.: Enhanced dissolution of 

furosemide by coprecipitating or cogrinding with crospovidone, Int. J. Pharm., 175, 

1998, 17–24 

 

41. Karavas E., Georgarakis E., SigalasM.P., Avgoustakis K., Bikiaris D.: Investigation 

of the repase mechanismof a sparingly water-soluble drug from solid dispersions in 

hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size distribution and drug 

polymer interactions, Eur. J. Pharm. Biopharm., 66, 2007, 334–347 

 

42. Visser M.R.,. Baert L, Klooster G. v. t, Schueller L., Geldof M., Vanwelkenhuysen 

I., de Kock H., De Meyer S., Frijlink H.W, Rosier J.: Inulin solid dispersion technology 

to improve The absorption of the BCS Class IV drug TMC240, Eur. J. Pharm. 

Biopharm., 74, 2010, 233–238 

 



58 

 

                                                                                                                                               

43. NGOC VO, Chau Le, Chulhun PARK, Beom JIN LEE: Current trends and future 

perspective sof solid dispersions containing poorly water-soluble drugs, Eur. J. Pharm. 

Biopharm., 85, 2013, 799-813 

 

44. Huang J., WigentR.J., SchwartzJ.B.:Nifedipine molecular dispersion in 

microparticles of ammonio methacrylate copolymer and ethylcellulose bingy blends for 

controlled drug delivery: effect of matrix composition, Drug Dev. Ind. Pharm., 32, 

2006, 1185–1197 

 

45. Desai J., Alexander K., Riga A.: Characterization of polymeric dispersions of 

dimenhydrinate in ethylcellulose for controlled release, Int. J. Pharm., 308, 2006, 115–

123 

 

46. Cui F., Yang M., Jiang Y., Cun D., Lin W., Fan Y., Kawashima Y.: Design of 

sustained-release nitrendipine microspheres having solid dispersion structure by quasi-

emulsion solvent diffusion method, J. Controlled Release, 91, 2003, 375–384 

 

47. Craig D.Q.:The mechanisms of drug repase from solid dispersions in watersoluble 

polymers, Int. J. Pharm., 231, 2002, 131–144 

 

48. Okonogi S., Oguchi T., Yonemochi E., Puttipipatkhachorn S., Yamamoto K.: 

Improved dissolution of ofloxacin via solid dispersion, Int. J. Pharm., 156, 1997, 175–

180 

 

49. Kolašinac N., Kachrimanis K., Homšek I., Grujic B., Duric S., Ibric Z.: Solubility 

enhancement of desloratadine by solid dispersion in poloxamers, Int. J. Pharm., 436, 

2012, 161–170 

 

50. Muhrer G., Meier U., Fusaro F., Albano S., Mazzotti M.: Use of compressed gas 

precipitation to enhance the dissolution behavior of a poorly water-soluble drug: 

generation of drug microparticles and drug–polymer solid dispersions, Int. J. Pharm., 

308, 2006, 69–83 



59 

 

                                                                                                                                               

51. Serajuddin A.: Solid dispersion of poorly water-solubledrugs: early promises, 

subsequent problems, and recent breakthroughs, J. Pharm. Sci., 88, 1999, 1058–1066 

 

52. Karavas E., Ktistis G., Xenakis A., Georgarakis E.: Effect of hydrogen bonding 

interactions on the repase mechanism of felodipine from nanodispersions with 

polyvinylpyrrolidone, Eur. J. Pharm. Biopharm., 63, 2006, 103–114 

 

53. Ghaderi R., Artursson P., Carlfors J.: Preparation of biodegradace microparticles 

using solution-enhanced dispersion by supercritical fluids (SEDS), Pharm. Res., 16, 

1999, 676–681 

 

54. Bhattacharya S., Suryanarayanan R.: Local mobility in amorphous pharmaceuticals 

characterization and implications on stability, J. Pharm. Sci., 98, 2009, 2935–2953 

 

55. Bhugra C., Shmeis R., Krill S.L., Pikal M.J.: Prediction of onset of crystallization 

from experimental relaxation times II,  Comparison between predicted and experimental 

onset times, J. Pharm. Sci., 97, 2008, 455–472 

 

56. Hancock B .C., Zografi G.: The relationship between the glass transitiv temperature 

and the water kontent of amorphous pharmaceutical solids, Pharm. Res., 11, 1994, 471–

477 

 

57. Šnejdrová Eva, Dittrich Milan, Poly(α hydroxykyseliny) jako nosiče léčiv,  Chem. 

Listy, 2011, 105, 27-33 

 

58. Gupta, A. P. a Kumar V: New emerging trends in synthetic biodegradace 

polymers‐Polylactide: A critique, Eur. Polym. J., 2007, 43, 10, 4053‐4074, ISSN: 

00143057 

 

59. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polylactide_synthesis_v.1.png, datum 

náhledu 25.4. 2016 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polylactide_synthesis_v.1.png


60 

 

                                                                                                                                               

60. Dostupné z: 

http://www.chemicalland21.com/specialtychem/finechem/salicylic%20acid.htm, datum 

náhledu 15.3. 2016 

 

61. Dostupné z: 

http://www.chemicalland21.com/lifescience/foco/METHYL%20SALICYLATE.htm, 

datum náhledu 15.3. 2016 

 

62. Leifer, G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství,Vyd. 1, Praha, ČR 

Grada Publishing a. s., 2004, 27, Dítě s onemocněním intestinálního traktu, 788, ISBN 80-

247-0668-7 

 

63. Český lékopis 2009, 1. díl, Doplněk 2013, První vydání, Praha: Grada Publishing 

a.s., 2009, 1683, ISBN:978-80-247-2994-7  

 

64. Podzimek, Š.: Charakterizace větvených oligoesterů gelovou permeační 

chromatografií s on-line rozptylovým fotometrem a viskozimetrem. Synpo a.s. 

Pardubice, 2006, 3 

http://www.chemicalland21.com/specialtychem/finechem/salicylic%20acid.htm
http://www.chemicalland21.com/lifescience/foco/METHYL%20SALICYLATE.htm

