
  

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

 

 

 

 

 

 

Polymerní systémy s aciklovirem k aplikaci na sliznice 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové, 2015                 Mgr. Tereza Neuwirthová 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že tato rigorózní práce je mým původním autorským dílem. Veškerá 

literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury a v práci řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo 

stejného titulu. Chtěla bych moc poděkovat PharmDr. Evě Šnejdrové, Ph.D. za odborné 

vedení a poskytnuté rady.“ 



1 

 

1. OBSAH 

1. OBSAH ......................................................................................................................................................... 1 

2. ABSTRAKT ................................................................................................................................................... 3 

3. ABSTRACT ................................................................................................................................................... 4 

4. ZADÁNÍ ........................................................................................................................................................ 5 

5. ÚVOD ............................................................................................................................................................ 6 

6. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ............................................................................................................ 7 

7. TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................................... 8 

7.1 ACIKLOVIR V TOPICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH .................................................................................................... 8 

7.2 INKORPORACE LÉČIV DO POLYMERŮ........................................................................................................ 10 

7.2.1 Metoda rozpouštění (Solvent method) ........................................................................................... 10 

7.2.2 Metoda tavení (Melting method) ................................................................................................... 11 

7.2.3 Metoda plastifikace ....................................................................................................................... 11 

7.3 INTERAKCE MEZI POLYMEREM LÉČIVEM .................................................................................................. 13 

7.4 ZVÝŠENÍ ROZPUSTNOSTI LÉČIV TVORBOU TUHÝCH DISPERZÍ ................................................................... 13 

7.4.1 Tuhé disperze první generace ........................................................................................................ 14 

7.4.2 Tuhé disperze druhé generace ....................................................................................................... 14 

7.4.3 Tuhé disperze třetí generace ......................................................................................................... 15 

7.5 POLYESTERY KYSELINY MLÉČNÉ A GLYKOLOVÉ VE FARMACII A MEDICÍNĚ ............................................. 15 

8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ...................................................................................................................... 19 

8.1 POUŽITÉ SUROVINY ................................................................................................................................. 19 

8.2 POUŽITÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE .............................................................................................................. 19 

8.3 PŘÍPRAVA VZORKŮ .................................................................................................................................. 20 

8.3.1 Postup přípravy vzorků pro diferenciální skenovací kalorimetrii ................................................. 20 

8.3.2 Postup přípravy vzorků pro studium reologických vlastností ........................................................ 20 

8.3.3 Postup přípravy vzorků pro disoluční test ..................................................................................... 20 

8.4 PŘÍPRAVA PUFRU ..................................................................................................................................... 21 

8.5 TERMICKÁ ANALÝZA ............................................................................................................................... 21 

8.6 STUDIUM REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ ................................................................................................... 23 

8.7 DISOLUČNÍ TEST ...................................................................................................................................... 24 

9. VÝSLEDKY ................................................................................................................................................. 26 

9.1 TERMICKÁ ANALÝZA ............................................................................................................................... 26 

9.2 VISKOZITA PLGA/3T PLASTIFIKOVANÉHO ETHYLSALICYLÁTEM ............................................................ 29 

9.3 LIBERACE ACIKLOVIRU Z PLASTIFIKOVANÉHO POLYESTERU ................................................................... 31 

10. DISKUZE .................................................................................................................................................... 34 

10.1 INKORPORACE ACIKLOVIRU DO POLYESTEROVÉHO NOSIČE ................................................................ 34 



2 

 

10.2 TERMICKÁ ANALÝZA .......................................................................................................................... 35 

10.3 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI .................................................................................................................. 36 

10.4 LIBERACE ACIKLOVIRU ....................................................................................................................... 37 

11. ZÁVĚRY ..................................................................................................................................................... 38 

12. SEZNAM LITERATURY ........................................................................................................................... 39 

 



3 

 

2. ABSTRAKT  

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

Kandidát:   Mgr. Tereza Neuwirthová 

Název rigorózní práce:  Polymerní systémy s aciklovirem k aplikaci na sliznice 

Konzultant:    PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Rigorózní práce se zabývá inkorporací acikloviru (ACV) do polyesteru kyseliny mléčné 

a glykolové větveného 3% tripentaerythritolu (PLGA/3T) a plastifikovaného ethylsalicylátem 

(ES). Teoretická část je zaměřena na použití ACV v topických přípravcích, na metody 

inkorporace léčiv do polymerů, na interakce mezi polymerem a léčivem, na možnosti zvýšení 

rozpustnosti léčiv tvorbou tuhých disperzí a využití polyesterů kyseliny mléčné a glykolové 

ve farmacii a v medicíně. V experimentální části byla provedena termická analýza ACV, 

PLGA/3T, polyesteru PLGA/3T s 5% ACV a polyesteru PLGA/3T plastifikovaného 20% a 

30% ES. Z hodnoty Tg PLGA/3T s 5% ACV se dá usuzovat na vytvoření tuhého disperzního 

systému s ACV a na nepřítomnost ACV v krystalické formě. Byl sledován průběh liberace 

ACV z polyesterů PLGA/3T plastifikovaných 20% a 30% ES. Jednodenní burst byl přibližně 

20%, do 25. dne se ACV uvolňoval lineárně kinetikou nultého řádu. Byla měřena viskozita 

polyesterů PLGA/3T plastifikovaných ES v koncentraci 20%, 30% a 40% při teplotách 37 °C 

a 50 °C. Jedná se o newtonské soustavy, se vzrůstající teplotou a koncentrací plastifikátoru 

viskozita klesá. Polymerní systém založený na biodegradabilním polyesteru kyseliny mléčné 

a glykolové, větvený na tripentaerythritolu, se jeví perspektivní pro řízené uvolňování 

acikloviru po topické aplikaci na kůži nebo sliznici. 

 

Klíčová slova: aciklovir, polyester kyseliny mléčné a glykolové, teplota skelného přechodu, 

liberace, viskozita. 
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3. ABSTRACT 

 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technology 

 

Candidate:  Mgr. Tereza Neuwirthová 

Title of thesis:  Polymeric systems with aciclovir for mucosal application 

Consultant:  PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Rigorous work deals with incorporation of aciclovir in the polyester of lactic and glycolic acid 

branched with 3% tripenthaerythritol (PLGA/3T) and plasticized with ethyl salicylate (ES). 

Theoretical part is focused on the using of ACV in topic preparations, on the methods of drug 

incorporation into the polymers, on the interactions between polymer and drug, and 

possibilities of drug solubility increasing by formation of solid dispersion systems and 

possibilities of using polyesters of lactic and glycolic acid in pharmacy and medicine. 

Experimental part covers thermal analysis of ACV, PLGA/3T, polyester PLGA/3T with 5% 

ACV and polyester PLGA/3T plasticized with 20% and 30% ES. Tg value of PLGA/3T 

with 5% ACV shows on formation of solid dispersed system with ACV and absence of ACV 

in crystalline form. The ACV release from polyesters PLGA/3T plasticized with 20% and 

30% ES was studied. The 24-hours burst effect was approximately 20%, followed by linear 

release of ACV by zero order kinetics until the 25
th

 day. The viscosity of PLGA/3T plasticized 

with ES in concentrations 20%, 30%, or 40% was measured at temperatures 37 °C and 50 °C. 

It follows properties of newtonian system, the viscosity decreases with increasing temperature 

and concentration of the plasticizer. A polymeric system based on poly(lactic-co-glycolic 

acid) branched on tripenthaerythritol seems promising for controlled release of ACV for 

topical application on the skin and mucosal surfaces.  

 

Key words: aciklovir, polyester of glycolic and lactic acid, glass transition temperature, drug 

release, viscosity. 
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4. ZADÁNÍ 

Zadáním rigorózní práce bylo studium polyesterových matric s léčivem. Matrice byly tvořené 

polyesterem kyseliny mléčné a glykolové větveným 3% tripentaerythritolu a plastifikovaným 

ethylsalicylátem. Použitým léčivem byl aciklovir. Zadání je možno formulovat 

v následujících bodech: 

1. Provést termickou analýzu acikloviru, polyesterového nosiče, polyesterového nosiče 

plastifikovaného ethylsalicylátem a polyesterového nosiče s inkorporovaných 

aciklovirem v koncentraci 5% v matrici. 

2. Charakterizovat reologické chování polyesterového nosiče plastifikovaného 20%, 30% 

nebo 40% ethylsalicylátu. 

3. Zjistit průběh liberace acikloviru z plastifikovaného polyesterového nosiče. 
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5. ÚVOD 

Rigorózní práce tematicky a metodologicky navazuje na diplomové a rigorózní práce 

z předchozích let
1,2

 a je zaměřena na metody inkorporace léčiv do polyesterových nosičů, 

studium jejich termických, reologických a liberačních vlastností. Lineární polyestery kyseliny 

mléčné, kyseliny glykolové a jejich kopolymery se využívají jako vstřebatelný šicí materiál 

nebo též jako náhradní tkáně, které degradují v průběhu několika týdnů až několika let. 

Větvené polyestery v závislosti na molární hmotnosti a stupni větvení mají dobu degradace 

kratší, vykazují nižší stupeň bobtnání, a proto se testují jako nosiče léčiv v systémech 

s řízeným uvolňováním. 

V práci byl použit polyester kyseliny mléčné a glykolové větvený 3% tripentaerythritolu, 

syntetizovaný polykondenzační reakcí na katedře Farmaceutické technologie Farmaceutické 

fakulty Univerzity Karlovy. Tento polymer je obtížně zpracovatelný z důvodu vysoké 

viskozity. Inkorporace léčiva a aplikace formulovaného přípravku je možná snížením 

viskozity tavením, plastifikací, nebo rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle a jeho odpařením.  

Cílem práce je optimalizovat způsob inkorporace acikloviru do polyesteru kyseliny mléčné 

a glykolové, větveného 3% tripentaerythritolu, charakterizovat interakce mezi léčivem 

a nosičem, zjistit vliv koncentrace ethylsalicylátu na reologické vlastnosti matric a liberaci 

léčiva. K tomu byla použita termická analýza, viskozimetrické metody a modifikovaný 

disoluční test. 
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6. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ACV    aciklovir 

DSC diferenciální skenovací kalorimetrie (differential scanning calorimetry) 

ES   ethylsalicylát 

FaF UK   Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy 

HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (human immunodeficiency virus) 

PLGA/3T polyester kyseliny mléčné a glykolové větvený 3% tripentaerythritolu 

v reakční směsi (FaF UK HK) 

PLGA polyester kyseliny mléčné a glykolové 

SD směrodatná odchylka 

Tg teplota skelné přechodu (glass transition temperature) 

Tm teplota tání (melting temperature) 

PEG polyethylenglykol 
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7. TEORETICKÁ ČÁST 

7.1 Aciklovir v topických přípravcích 

Obr. 1: Vzorec acikloviru  

 

 
 

Chemický název: 2-amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy) methyl]-6H-purin-6-on 

Sumární vzorec: C8H11N5O3 

Vzhled: Jedná se o bílý krystalický prášek 

Molekulová hmotnost: 225,21 g/mol 

Teplota tání: 256 – 257 °C 

 

Aciklovir (ACV) patří mezi acyklická analoga guanosinu. Je jednou z nejčastěji používaných 

látek k léčbě infekcí vyvolaných viry herpes simplex 1 (herpes labialis), herpes simplex 2 

(genitální herpes) a herpes varicella-zoster, vyvolávající pásový opar.
3
 V menší míře léčí 

ACV i virus Epstein-Barrové a cytomegalovirové infekce.
4
 Pro léčbu herpes virové infekce 

musí ACV nejdříve překonat silnou bariéru stratum corneum a poté proniknout do bazální 

epidermis, místa vzniku infekce viru herpes simplex 1.
5
 V buňkách infikovaných 

herpetickými viry se aktivuje fosforylací pomocí herpes virové thymidinkinázy. Aktivní 

účinnou látkou je aciklovirtrifosfát.
 
Pokud není v buňce virová thymidinkináza přítomná, 

nedochází k metabolizaci a ACV je z buňky vyloučen, neovlivní tedy zdravé buňky. 

Antivirové působení je dáno prostřednictvím inhibice replikace herpesvirové DNA.6
 
ACV se 

aplikuje lokálně i perorálně. Perorální aplikace ACV se upřednostňuje u pacientů 

s předpokladem těžšího průběhu onemocnění, u pacientů imunosuprimovaných s těžkými a 

recidivujícími infekcemi. Cílem léčby je zabránění diseminace projevů, proto je nutné včasné 

podání do 72 hodin od prvních příznaků.6
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Herpes labialis se projevuje puchýřkovitým výsevem na rtu a v ústní sliznici. Přenáší se 

přímým kontaktem s aktivními kožními projevy herpetické infekce nebo sekrety infikovaných 

jedinců. Virus herpes simplex 1 je dvojvláknový DNA virus čeledi Herpesvirinae, který 

přetrvává v senzorických nervových gangliích po zbytek života jedince. Nejčastěji v ganglion 

trigeminale. Herpes simplex virus se aktivuje podněty jako je stres, sluneční záření 

menstruace či traumata. Puchýřky se objevují na zarudlé ústní sliznici, na dásních, hřbetu 

jazyka. Krytí puchýřků praská a tvoří se bolestivé eroze na sliznici.
6
 

Genitální herpes se přenáší především pohlavním stykem, orogenitálními a oroanálními 

sexuálními praktikami. Ze 75-95% je původcem první infekce virus herpes simplex 2. 

Inkubační doba trvá týden, po ní následuje výsev vyrážky v genitoanální oblasti. U jedinců se 

objevuje současně horečka, slabost a bolestivé zvětšení tříselných lymfatických uzlin.6
 
 

 

Herpesin krém 

Jedná se o 5% krém s ACV. 

Pomocné látky: cetylalkohol, methylparaben, propylparaben, čištěná voda, natrium-lauryl-

sulfát, karbomer 934, dimetikon, hydroxid sodný 

Používá se k léčbě oparů rtů i obličeje u dospělých a dětí. Krém se aplikuje pětkrát denně po 

čtyřech hodinách s noční pauzou. Léčba trvá obvykle pět dní, výjimečně až deset dní. 

S léčbou se nemá přestat ihned po vyhojení oparu, ale pokračovat ještě tři dny, aby se infekce 

neopakovala. Nejčastějšími nežádoucími účinky spojenými s aplikací Herpesin krému jsou 

svědění, erytém či kontaktní dermatitida.
7
 

 

Zovirax krém 

Jedná se o 5% krém s ACV obsahující 40% propylenglykolu. 

Pomocné látky: propylenglykol, bílá vazelína, cetylstearylalkohol, tekutý parafín, emulgující 

glycerolmonostearát, poloxamer, natrium-lauryl-sulfát, dimetikon 20, čištěná voda
8
 

Použití je obdobné jako u přípravku Herpesin krém. Byla provedena studie kožní propustnosti 

ACV v závislosti na koncentraci propylenglykolu v krému. Tato studie prokázala, že 

generické přípravky k přípravku Zovirax dermální krém nejsou terapeuticky ekvivalentní. 

Účinek je ovlivněn právě koncentrací propylenglykolu. Množství uvolněného ACV z krému 

s obsahem 40% propylenglykolu je trojnásobně až pětinásobně vyšší než z krému s obsahem 

jen 15% propylenglykolu. Ve srovnání s krémy, které neobsahují propylenglykol, je množství 
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uvolněného ACV dokonce 24krát až 36krát vyšší.
9
 Přípravky, ve kterých se množství 

propylenglykolu pohybuje mezi 30% až 40%, vykazují vyšší kožní propustnost.
10

 

 

Zovirax Duo krém 

Jedná se o 5% krém s ACV, který navíc obsahuje 1% hydrokortisonu. 

Pomocné látky: cetylstearylalkohol, tekutý parafín, poloxamer 188, propylenglykol, 

isopropyl-myristát, natrium-lauryl-sulfát, bílá vazelína, monohydrát kyseliny citrónové, 

čištěná voda, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková
11

 

Studie prokázala, že kombinace acikloviru s hydrokortisonem v jednom přípravku významně 

zkracuje dobu potřebnou k vyléčení infekce herpes labialis. Vysvětluje se to duálním 

antivirotickým a současně protizánětlivým působením.
12

 

7.2 Inkorporace léčiv do polymerů 

7.2.1 Metoda rozpouštění (Solvent method) 

Metoda je založena na použití organického rozpouštědla jako technické pomocné látky. 

Nejprve se obvykle ve vhodném rozpouštědle rozpustí polymerní nosič a poté i léčivo. 

Vzniklý roztok je třeba podrobit vakuovému, sprejovému či mrazovému sušení, aby se zbytky 

rozpouštědla odstranily. Nejběžněji se setkáváme se sprejovým sušením. Vhodná jsou vysoce 

těkavá rozpouštědla s nízkým povrchovým napětím. Mezi nejčastěji používaná rozpouštědla 

patří: ethanol, 2-butanon, dichlormethan, ethylacetát a methylformiát. Limitujícími faktory 

této metody jsou vysoké ceny používaných organických rozpouštědel a problémy s jejich 

úplným odstraněním.
13

 Volbou rozpouštědla lze měnit morfologii i farmakokinetiku 

vznikajících polymerních terapeutických systémů. V experimentu byly metodou rozpouštění 

připravené mikrosféry bovinního sérového albuminu mikroenkapsulované do polymeru 

kyseliny mléčné s použitím různých rozpouštědel. Podle druhu rozpouštědla vznikly dva typy 

morfologie mikrosfér. Při použití dichlormethanu, ethylacetátu a nitromethanu vznikly částice 

pravidelného tvaru. Naopak při použití tetrahydrofuranu, trichlorovaných rozpouštědel 

a dioxanu vzniklo velké množství vzájemně splývajících částic.
14

 V další studii byla při 

inkorporaci protinádorového léčiva kamptotecinu do polymerních nosičů použita dvě různá 

rozpouštědla – tetrafluorethylen a chloroform. Bylo zjištěno, že farmakokinetické chování 

vzniklých polymerních micel s inkorporovaným kamptotecinem se podle druhu použitého 

rozpouštědla lišilo. Micely připravené s použitím rozpouštědla tetrafluorethylenu vykazovaly 

stabilnější krevní cirkulaci než micely, při jejichž přípravě se použil chloroform.
15
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7.2.2 Metoda tavení (Melting method) 

Metoda je založena na inkorporaci léčiva do taveniny polymerního nosiče. Způsob 

inkorporace léčiva do smáčejícího polymeru ovlivňuje jeho disoluční profil a molekulární 

interakce. Ve studii byly použity dva různé hydrofilní polymery - hypromelosa a 

polyethylenoxid. Provedly se dva způsoby inkorporace léčiva do těchto polymerů. Při prvním 

způsobu přípravy byl hydrofilní polymer smíchán s nataveným polyethylenglykolem (PEG) 

6000 a poté se přidalo léčivo. Byl pozorován výrazný vzrůst v disolučním podílu léčiva. Při 

druhém způsobu probíhala příprava smícháním léčiva s nataveným PEG 6000, teprve pak byl 

přidán hydrofilní polymer. Disoluční podíl léčiva byl v tomto případě nižší.
16

 Metoda tavení 

má limitované použití, jelikož se řada léčivých látek při vyšších teplotách rozkládá. Dalším 

limitujícím faktorem je skutečnost, že tavenina polymeru může mít příliš velkou viskozitu, 

která nedovoluje homogenní inkorporaci léčiva. Řešením je použití plastifikátoru, což vede ke 

snížení viskozity polyesteru.
13 

 

7.2.3 Metoda plastifikace 

Prvním plastifikovaným polymerem použitým v medicíně byl v 19. století nitrát celulosy.
17

 

Roku 1920 byly poprvé použity jako plastifikátory estery kyseliny ftalové – dioktylftaláty, 

které patří i dnes k nejrozšířenějším. Spousta lékařských předmětů je vyrobena 

z polyvinylchloridu plastifikovaným dioktylftalátem. Trendem se stává použití 

diisononylftalátu nebo diisodecylftalátu.
17 

Úkolem plastifikátoru je zlepšit zpracovatelnost, 

pružnost a difuzivitu polymeru snížením Tg. Sníží se křehkost a zvýší mechanická odolnost 

polymeru.
18

 Čím větší je rozsah snížení Tg polymeru, tím je plastifikátor účinnější.
 

Koncentrace plastifikátoru v polymerním systému se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 5% do 

30%. Příliš nízká koncentrace plastifikátoru může způsobit zvýšení tvrdosti polymerního 

systému a vykazuje tzv. antiplastifikační efekt. Přesná klasifikace plastifikátorů neexistuje. 

Plastifikátory mohou být látky s nízkou molekulovou hmotností nebo se svou molekulovou 

hmotností blíží až oligomerům či polymerům. Oligomerní a polymerní plastifikátory 

zpravidla zůstávají uvnitř polymerních systémů. Nemají sklon k migraci.
17

 Plastifikátor 

zvyšuje pohyblivost řetězců amorfního oligoesteru, tím klesá viskozita soustavy. 

K farmaceutickým a lékařským účelům slouží jen malá část plastifikátorů. Účinnost, toxicita, 

biokompatibilita, mísitelnost s polymerem, vliv plastifikátoru na uvolňování inkorporovaného 

léčiva a jeho cena jsou důležité parametry při jeho výběru.
19

 Je nutno vzít v úvahu způsob a 

frekvenci dávkování plastifikovaného polymeru. V tabletách je plastifikátor obsažen 

v setinách procent. V implantátech se jeho obsah zvyšuje až na desítky procent. 
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Výhodou je, pokud je plastifikátor degradovatelný.
20

 Externí plastifikátory interagují s řetězci 

polymeru, avšak nejsou vázané kovalentními vazbami. Jejich nevýhodou je evaporace, 

migrace nebo extrakce. Interní plastifikátory modifikují monomerní jednotky nebo postranní 

řetězce polymeru a jejich použití ve farmacii je problematické.
21

 Jako netradiční neboli 

multifunkční plastifikátory jsou označeny pomocné látky nebo inkorporované léčivé látky, 

které zastupují funkci plastifikátoru.
22

 Tento způsob plastifikace se jeví velmi výhodný. 

Plastifikátorem biopolymerních systémů, převážně polysacharidů a proteinů je voda.
17

 Jako 

plastifikátor se v potravinářství, medicíně i farmacii používá triethylcitrát. Triacetin se 

používá v medicíně jako lokální antimykotikum. Slouží k terapii povrchových plísňových 

onemocnění kůže a nehtů. Ethylpyruvát inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku, tím se 

vysvětluje jeho antioxidační a protizánětlivý účinek. Methylsalicylát a ethylsalicylát vykazují 

antiseptické, protizánětlivé a analgetické účinky.
23

 Platifikátory solvatují celé molekuly i 

funkční skupiny polymeru. Mezi molekulami dochází ke zvětšení vzdálenosti, tím se snižuje 

jejich reaktivita a zeslabí se intermolekulární síly.
26 

Typ plastifikátoru ovlivňuje rychlost 

uvolňování léčiva z plastifikovaného polymeru. V provedené studii urychlovala přítomnost 

plastifikátoru výrazně uvolňování flukonazolu z oligoesterových matric. Z neplastifikované 

matrice se uvolnilo po prvních třech hodinách pouze 10% inkorporovaného léčiva. Po přidání 

plastifikátoru se po třech hodinách uvolnilo 30-40% léčiva v závislosti na typu 

plastifikátoru.
25

 Důvodem je oslabení interakcí mezi řetězci, otevření difuzních cest ve 

struktuře matrice a hydrofilizace matrice.
24

 

V jiné práci byla provedena mikroenkapsulace theofylinu do hypromelosy. Použily se různé 

plastifikátory. Triethylcitrát, ve vodě špatně rozpustný plastifikátor, vytvořil pórovité 

mikrokapsle, ze kterých se theofylin rychle uvolňoval. Zjistilo se, že plastifikátor ovlivňuje 

krystalizaci léčiva. Pevné disperze, ve kterých nebylo přítomno léčivo v krystalické formě, 

vznikaly jen při použití dvou plastifikátorů – kyseliny citronové a glycerolu.
25

 Typ 

plastifikátoru a jeho koncentrace snižuje sekundární vazby v řetězci polymeru a poskytuje 

větší mobilitu léčivu.
17 

Některé plastifikátory (kyselina citronová, propylenglykol a glycerol) 

mohou pozitivně ovlivňovat formování stěny mikrokapslí.
25

 Plastifikátor se váže k různým 

polymerům s různou afinitou. To má vliv na uvolňování léčiva.
17 

Plastifikátory mohou být 

hydrofilní nebo lipofilní. Nevýhodou hydrofilních plastifikátorů je, že se po kontaktu 

s fyziologickými tekutinami uvolňují z polymeru. Dochází k eluci plastifikátoru 

z polymerního systému. Tím se mění podmínky pro uvolňování inkorporovaného léčiva. 

Snižuje se mechanická pevnost systému a dochází k jeho praskání. Tvoří se póry usnadňující 
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počáteční rychlé uvolňování léčiva. Následně se léčivo uvolňuje hlavně difuzí.
17

 Některé 

hydrofilní plastifikátory jsou složkami metabolických procesů. Může se jednat o 

hygroskopické sloučeniny, které pohlcují vodu z atmosféry. Tato voda pak má plastifikující 

efekt. Používají se různé povrchové modifikační přeměny, které brání úniku plastifikátoru.
17

 

Lipofilní plastifikátory v soustavě zůstávají, a tím jsou zajištěny standardní podmínky pro 

průběh uvolňování léčiva.
26

 Jejich použitím se může snížit vysoký burst efekt.
17

 

7.3 Interakce mezi polymerem léčivem 

Polymery jako nosiče léčiv zlepšují smáčení léčiva. Pozitivně ovlivňují jeho disoluční profil. 

Léčivo zpravidla obsahuje vazebná místa pro vytvoření vodíkových vazeb. Interakcí 

s polymerem dochází k porušení vodíkových vazeb charakteristických pro krystalickou formu 

léčiva. Formují se iont-dipólové interakce a mezimolekulární vodíkové vazby mezi léčivem 

a polymerem. Tyto vazby zvyšují mísitelnost a stabilitu pevných disperzí.
27

 Z infračerveného 

spektra pevné amorfní disperze můžeme usuzovat, zda dochází k chemickým interakcím mezi 

léčivem a jeho hydrofilním nosičem na molekulární úrovni. Infračervená spektrofotometrie 

byla použita ve studii interakce dapivirinu s PEG. V infračerveném spektru pevné amorfní 

disperze nebyly vidět žádné nově vzniklé píky. Z toho lze usuzovat, že nedochází 

k vzájemným interakcím.
28

 Infračervené spektrum je důležité při usuzování na formování 

jednofázové amorfní pevné disperze.
29

 Znaky infračervených spekter se liší v závislosti na 

poměru léčiva a polymeru a také v závislosti na změnách okolních podmínek. K těm dochází 

například v přítomnosti specifických interakcí mezi polymerem a léčivem.
30

 

Rovněž z DSC výsledků pevné amorfní disperze lze usuzovat na interakce mezi léčivem 

a nosičem, či také na přítomnost pouze amorfní formy léčiva. V případě, že je léčivo přítomno 

jen v amorfní formě, chybí na DSC pík odpovídající tání krystalické formy léčiva. Pokud 

nedošlo k vzájemným interakcím mezi nosičem a léčivem, není na DSC patrný žádný nový 

peak.
28 

Ovšem DSC metoda má své limity. V průběhu měření se konstantně mění teplota 

vzorku a v důsledku toho může nastat posun v mísitelnosti složek systému, kvůli jejich 

vzrůstající nebo klesající mísitelnosti s rostoucí teplotou. Detekce jediné hodnoty Tg systému 

pak nemusí vždy znamenat, že soustava je jednofázová, tedy že léčivo a polymer jsou 

smíseny na molekulární úrovni.
30  

7.4 Zvýšení rozpustnosti léčiv tvorbou tuhých disperzí 

Krystalické formy aktivních látek jsou jen málo rozpustné ve vodě.
31,32 

Tvorbou tuhých 

disperzních systémů se jejich rozpustnost může zlepšit. Ta může být rovněž zvýšená 
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zmenšením velikosti částic, a tím zlepšením jejich smáčivosti.
13 

Během skladování často 

vzniká termodynamicky stabilnější krystalická forma léčiva, čímž je rozpustnost snížena. 

Provedené studie potvrdily, že přídavek polymeru může významně zpozdit počátek 

krystalizace.
33,34 

Přispívá k tomu snížení pohyblivosti molekul, zvýšení energetické bariéry ke 

krystalizaci, snížení vazebných interakcí pro tvorbu krystalické mřížky a kombinace všech 

těchto zmíněných faktorů.
35

 Také povrchově aktivní látky přispívají ke zpomalení 

rekrystalizace.
13

 Maximální stability amorfní formy se dosáhne, když se smísí léčivo a 

polymer na molekulární úrovni.
 
To je například tehdy, když je v binární soustavě přítomná jen 

jedna amorfní fáze. Počet amorfních fází v binární soustavě se dnes určuje různými 

experimentálními technikami. Například DSC, práškovou rentgenovou difraktometrií nebo 

infračervenou spektroskopií.
36

 Při existenci jediné amorfní fáze je při měření na DSC 

přítomna jen jedna hodnota Tg. Povidon a PEG jsou nosiče, které se široce používají ke 

zlepšení disoluce léčiva.
37

 Konkrétním příkladem zvýšení rozpustnosti léčiva tvorbou tuhých 

roztoků je vyvinutí pevného disperzního systému s dapivirinem. Dapivirin je nové léčivo ve 

stádiu klinického zkoušení chránící před virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) infekcí. 

Je velmi málo rozpustné ve vodě. Jde o nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy. 

Zamýšlí se jeho použití v perorální monoterapii a aplikovat se může jako mikrobicidní látka i 

intravaginálně.
38,39

  

7.4.1 Tuhé disperze první generace 

První zmínka o pevných disperzích pochází z roku 1961. Byly připraveny disperze ve vodě 

špatně rozpustných léčiv – sulfathiazolu a chloramfenikolu s použitím močoviny jako ve vodě 

dobře rozpustného nosiče.
40,41 

Později připravené pevné disperze obsahovaly jako nosič 

mannitol. Nosičem byla vždy krystalická látka.
 
Nevýhodou takto připravených krystalických 

pevných disperzí byla jejich velká termodynamická stabilita, která nedovolovala rychlé 

uvolňování léčiva.
13 

7.4.2 Tuhé disperze druhé generace 

Druhá generace pevných disperzí obsahovala místo krystalického nosiče nosič amorfní. 

Obvykle jím byl polymer.
42

 Polymerní nosiče vytvářely amorfní pevné roztoky. Léčivo bylo 

v amorfním nosiči molekulárně dispergováno. Použity byly nosiče syntetické i přírodní.
42  

Amorfní pevné disperze patřící k druhé generaci pevných disperzí se klasifikují podle druhu 

interakce mezi polymerem a léčivem na pevné roztoky, pevné suspenze a směs obou.
42
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Amorfní pevné roztoky 

Léčivo a nosič jsou zcela mísitelné a rozpustné. Vznikají mezi nimi homogenní molekulární 

interakce.
43

 Vznikají vysokoenergetické vzájemné vazby mezi léčivem a nosičem. Formuje se 

skutečný roztok a je přítomná jediná fáze. 

Amorfní pevné suspenze  

Vznikají, pokud je léčivo rozpustné v polymeru jen částečně, nebo pokud má vysokou teplotu 

tání (Tm). Malé částice léčiva jsou dispergované v polymerních nosičích. Získané disperze 

nemají homogenní strukturu, jsou složeny ze dvou fází.
43  

Směs amorfního pevného roztoku a suspenze 

Léčivo je v nosiči rozpuštěno i suspendováno zároveň. Vzniká heterogenní struktura 

s kombinovanými vlastnostmi roztoku i suspenze.
43  

7.4.3 Tuhé disperze třetí generace 

Disoluční profil léčiva vylepšují nosiče s povrchovou aktivitou nebo samoemulgujícími 

vlastnostmi. Mohou se používat samotné povrchově aktivní nosiče nebo směs amorfních 

polymerů a surfaktantů. Tato generace zabraňuje rekrystalizaci léčiva a umožňuje dosáhnout 

nejvyššího stupně biodostupnosti velmi málo rozpustných léčiv.
13 

Jako surfaktant lze použít 

například inulin.
43 

Surfaktanty pomáhají předcházet precipitaci a brání shlukování do větších 

hydrofobních částic.
  

7.5 Polyestery kyseliny mléčné a glykolové ve farmacii a medicíně 

Od roku 1960 se používají alifatické polyestery jako vstřebatelný šicí materiál v chirurgii. 

Dnes se používají nejen v chirurgii, ortopedii, ale i při výrobě biodegradabilních předmětů.
45 

Polyestery kyseliny mléčné a glykolové (PLGA) se využívají také jako nosiče léčiv, proteinů, 

peptidů a DNA nebo RNA makromolekul. V tkáňovém inženýrství zajišťují rychlou 

regeneraci tkání. Používají se k transplantaci buněk nebo jako růstové faktory.
44 

Existují 

syntetické polymery, kam patří PLGA kopolymery, polyanhydridy a další. Mezi používané 

přírodní polymery se řadí komplexní cukry, například chitosan. Z anorganických látek se 

používá hydroxyapatit. 

Největší zájem se dnes soustředí na polymery odvozené od α-hydroxykyselin. Zejména se 

jedná o homopolymery a kopolymery kyseliny mléčné a glykolové.
44

 Polymery používané ve 

farmacii a medicíně musí být biokompatibilní. Biokompatibilita polymerů však není jejich 

přirozenou vlastností a vždy závisí na okolním prostředí a specifických interakcích mezi 
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polymerem a tkáněmi.
44

 Výzkumy ukázaly, že krevní clearance a vychytávání polymerních 

systémů mononukleárním fagocytovým systémem závisí na dávce a složení PLGA polymeru. 

Plazmatický poločas léčiva mohou u polymerních soustav, založených na PLGA, zvyšovat 

látky upravující jejich povrch.
44 

Oligoestery a nízkomolekulární polyestery s větvenými molekulami se připravují 

polykondenzační reakcí α-hydroxykyselin s polyhydrickými alkoholy. Jako nosiče léčiv se 

uplatňují především větvené polymery s nižší molární hmotností, které mají kratší dobu 

degradace v délce několika hodin až dnů. Degradace alifatických α-hydroxykyselin probíhá 

mechanizmem hydrolýzy esterových vazeb v polymerním řetězci. Dochází k náhodnému 

štěpení řetězců za snížení molární hmotnosti. Tvoří se rozpustné oligomerní a monomerní 

produkty difundující k povrchu tělesa. Kyselina L-mléčná vstupuje do citrátového cyklu, 

z něhož je eliminována ve formě oxidu uhličitého a vody. Do citrátového cyklu může vstoupit 

též kyselina glykolová.
45

 Ta se ovšem může vyloučit i v nezměněné formě ledvinami.
44 

Homogenní degradace probíhá v celém objemu polymeru. Rychlost průniku vody do 

polymeru je vyšší nebo stejná jako rychlost difuze rozpustných produktů degradace 

z polymeru. Při heterogenní degradaci je průnik vody pomalejší než tvorba a difuze 

rozpustných degradačních produktů. Celková doba degradace závisí na molekulární 

hmotnosti, na poměru mléčné a glykolové kyseliny v polymerním řetězci, velikosti a tvaru 

polyesterového tělesa a Tg polymeru. 

Na degradaci polymeru se podílí i poměr mezi velikostí jeho plochy a objemu. Čím větší je 

tento poměr, čili čím větší plochu polymer má, tím rychleji se odbourává. Stupeň krystalinity 

PLGA polymeru ovlivňuje jeho schopnost bobtnání a mechanickou odolnost polymeru, jeho 

vliv na rychlost biodegradace polymeru je však stále diskutabilní. Nižší stupeň krystalinity 

urychluje uvolňování léčiva z polymeru. Rychlost degradace rovněž ovlivňují fyzikálně-

chemické vlastnosti prostředí, například pH. Při příliš vysokém nebo příliš nízkém pH se 

odbourávání polymeru zrychluje. Degradace polymerů probíhá převážně v matrici 

v nabobtnalém stavu. Následkem biodegradačního autokatalytického procesu stoupá počet 

koncových karboxylových skupin. Dochází k difuzi a erozi na povrchu a v celém objemu 

polymeru. Odbourávání polymeru ovlivňuje i konkrétní inkorporované léčivo. Přítomnost 

léčiva může snížit podíl objemové degradace a ovlivnit rychlost odbourávání polymerní 

matrice.
44 

Průběh eroze je kontinuálnější u větvených oligomerních sloučenin než u sloučenin 

lineárních.
46

 Z PLGA mikročástic a nanočástic se léčivo uvolňuje prostřednictvím difuze nebo 

erozí polymerního materiálnu. PLGA polymery podléhají ve vodném prostředí hydrolýze 
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esterových vazeb. V důsledku hydrolýzy esterových vazeb jsou parametry jako Tg, obsah 

vlhkosti a molekulová hmotnost polymeru časově proměnné a ovlivňují další uvolňování 

inkorporovaného léčiva. Tg klesá s klesajícím obsahem kyseliny mléčné v kopolymeru a při 

nižší molekulové hmotnosti polymeru.
44 

Pro parenterální aplikaci léčiv se dnes používají tři typy biodegradabilních polymerních 

systémů. Jde o tuhé implantáty, implantáty in situ a částicové systémy. Tuhé implantáty se 

musí aplikovat incizí. Implantáty in situ se aplikují injekčně. Po kontaktu s tělními tekutinami 

dochází k solidifikaci systému. Mikročásticové systémy se aplikují injekčními jehlami. Jejich 

nevýhodou je nemožnost odstranění v případě rozvoje nežádoucích reakcí. Liberaci léčivých 

látek ovlivňuje bobtnání a eroze nosiče. Větvené oligoestery alifatických hydroxykyselin mají 

nízký stupeň bobtnání, ve srovnání s oligoestery lineárními, což umožňuje zajistit výhodnější 

liberační profil léčiva.
47

 

Připravují se diblokové nebo triblokové kopolymery polyesterů PLGA s PEG. V diblokových 

typech jsou řetězce PEG orientované směrem do vnější vodné fáze a obklopují enkapsulované 

léčivo. Vrstva PEG tvoří sterickou a hydratační bariéru při uvolňování enkapsulovaného 

léčiva. Přidáním PEG se snižuje množství léčiva, které může být začleněno dovnitř polymeru. 

U diblokových kopolymerů s PEG byla prokázána lepší kinetika uvolňování léčiva v 

porovnání se samotnými PLGA polymery. Triblokové kopolymery jsou složené z PLGA-

PEG-PLGA nebo PEG-PLGA-PEG. Při pokojové teplotě volně tečou, avšak při teplotě 

tělesné se mění ve vysoce viskózní gely. Jsou složené z hydrofobních segmentů PLGA a 

hydrofilních segmentů PEG. Při nižší teplotě se ve vodném prostředí formují vodíkové vazby 

mezi segmenty PEG a vytváří se tekutý stav. Při teplotách vyšších tyto vodíkové vazby 

slábnou a zesilují se hydrofobní interakce mezi PLGA segmenty, což vede k přeměně v gel. 

Z těchto triblokových kopolymerů se léčivo uvolňuje dvěma mechanismy. Na počátku se 

uvolňuje difuzí z hydrogelu a v pozdější fázi se léčivo uvolňuje erozí hydrogelové matrice. 

Během degradace PEG-PLGA-PEG kopolymeru převažuje ztráta složek bohatých na PEG. 

Zůstává hydrofobní složka s nízkým obsahem vody.
44  
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Obr. 2: Bifázický profil uvolňování léčiva pro kopolymery kyseliny mléčné a glykolové 

v různém poměru 50%:50%, 65%:35%, 75%:25% a 85%:15% 
44 

 

 

Jak je vidět z obr. 2, nejrychleji se uvolňuje léčivo z PLGA polymeru, který obsahuje 50% 

kyseliny glykolové. Je to v důsledku větší hydrofility. Naopak nejpomaleji se uvolňuje léčivo 

z polymeru, který obsahuje pouze 15% kyseliny glykolové.
44  

Podle mechanizmu uvolňování léčivé látky z polymerního nosiče se rozdělují systémy na 

difuzí kontrolované uvolňování léčiva z neporózního polymerního nosiče, uvolňování 

z porózního polymerního nosiče a uvolňování rozpadem kontrolovaných systémů.
48

 

Uvolňování léčiva z neporózního polymeru probíhá difuzí přes volná místa mezi řetězci 

polymeru. U porézního polymerního systému difunduje léčivo přes póry, které se vytvoří 

bobtnáním polymeru. Uvolňování léčiva z biodegradabilních polymerních systémů má 

zpravidla třífázový průběh. V první fázi se uvolňuje léčivo rychle z povrchu matrice, v druhé 

fázi pomaleji difuzí z vnitřní matrix a ve třetí fázi se uvolňuje léčivo degradací polymeru.
17 

Pokud se má léčivo z polymeru uvolňovat jen krátkodobě, volí se amorfní vysoce hydrofilní 

polymer. Amorfní polymery s vyšší molekulovou hmotností jsou vhodné, pokud se má léčivo 

uvolňovat delší dobu, například v průběhu jednoho až šesti měsíců. Pro dlouhodobé 

uvolňování léčiva, trvajícím déle než půl roku, se vybírají semikrystalické polymery 

s vysokým stupněm krystalinity.
44  
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8.1 Použité suroviny 

Aceton (Penta s.r.o.) 

Aciklovir (Teva Czech Industries s.r.o.) 

Čištěná voda (FaF UK) 

Ethylsalicylát (Sigma-Aldrich) 

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát (Dr. Kulich Pharma s.r.o.) 

Kyselina citrónová monohydrát (Dr. Kulich Pharma s.r.o.) 

Polyester kyseliny mléčné a glykolové větvený 3%  tripentaerythritolu ( FaF UK) 

8.2 Použité pomůcky a přístroje 

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

Digitální analytické váhy KERN Sohn GmbH, max. 400 g, d = 0,01 g 

DSC 200 F3 Maia, NETZSCH 

Horkovzdušná sušárna, Memmert GmbH+Co KG 

Kelímky na DSC, 100 DSC – lids, Aluminium, NETZSCH 

Kinexus Pro+ Malvern instruments Ldt.  

Magnetická míchačka IKA WERKE 

Spektrofotometr SPECORD 250, Analytik Jena 

Stolní digitální pH-metr HANNA instruments, model pH 223, Fisher Scientific 

Třepačka Julabo SW 22, Fisher Scientific 

Váhy CAHN 26 Automatic, Electrobalance Instruments 
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8.3 Příprava vzorků  

8.3.1 Postup přípravy vzorků pro diferenciální skenovací kalorimetrii 

Vzorky byly naváženy na digitálních vahách CAHN 26. Po zapnutí vah byl zkontrolován 

správný rozsah a váhy byly kalibrovány. Kelímek s víčkem byl zvážen. Kelímek byl poté 

naplněn malým množstvím vzorku, pevně uzavřen a znovu zvážen. Z rozdílu hmotností byla 

vypočítána přesná navážka vzorku, která byla při měření na DSC zadána do softwaru. 

 

Tab. 1: Přehled vzorků pro měření na DSC 

Složení vzorku Příprava 

ACV vážení 

PLGA/3T vážení 

PLGA/3T  + 5% ACV 

opakované tavení 

a homogenizace, 

vážení 

PLGA/3T  + 20% ES tavení a vážení 

PLGA/3T  + 30% ES tavení a vážení 

 

8.3.2 Postup přípravy vzorků pro studium reologických vlastností 

Polyester PLGA/3T byl plastifikován ES v koncentraci 20%, 30% nebo 40%. Polyester byl 

taven při teplotě 90 °C v horkovzdušné sušárně asi 25 minut. K natavenému PLGA/3T bylo 

přidáno vypočítané množství plastifikátoru zahřátého na teplotu asi 50 °C. Směs byla 

homogenizována a znovu tavena v horkovzdušné sušárně přibližně 20 minut. Bylo připraveno 

vždy 10,0 g plastifikovaného polyesteru. 

 

Tab. 2: Složení vzorků pro hodnocení reologických vlastností  

Koncentrace plastifikátoru 

v polymeru 
20 % 30 % 40%  

Hmotnost polymeru PLGA/3T 8,0 g 7,0 g 6,0 g 

Hmotnost plastifikátoru ES 2,0 g 3,0 g 4,0 g 

  

8.3.3 Postup přípravy vzorků pro disoluční test 

Do polyesteru PLGA/3T plastifikovaného 20% a 30% ES bylo inkorporováno 5% ACV. 

Množství ACV bylo spočítáno podle následující obecné směšovací rovnice: 

c1 ٠ m1 + c2 ٠ m2 = c ٠ (m1 + m2) 

c1 koncentrace léčiva v plastifikovaném polymeru (0%)  

m1 hmotnost plastifikovaného polymeru v kádince 
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c2 koncentrace léčiva (100%) 

m2 hmotnost léčiva 

c požadovaná koncentrace léčiva v matrici (5%) 

 

Na analytických digitálních váhách bylo do třech vialek naváženo vždy asi 0,300 g. 

Zahříváním dna vialek se vytvořila souvislá tenká vrstva s definovaným povrchem.  

 

Tab. 3: Složení matric pro disoluční testy 

Koncentrace ES 
Hmotnost plastifikovaného 

polyesteru 

Hmotnost 

ACV 
Navážka matrice 

   0,3032 g 

20% 9,592 g 0,505 g 0,2950 g 

   0,3086 g 

   0,2970 g 

30% 6,958 g 0,366 g 0,2956 g 

   0,3019 g 

 

8.4  Příprava pufru 

Pro disoluční testy bylo podle chemických tabulek Merck
49

 připraveno 3000 ml fosfát 

citrátového pufru pH 7,4. K přípravě bylo potřeba 294 ml 0,1M kyseliny citrónové 

monohydrátu (roztok A) a 2706 ml 0,2M roztoku hydrogenfosforečnanu sodného 

dodekahydrátu (roztok B). Roztok A byl připraven rozpuštěním 6,178 g kyseliny citronové 

monohydrátu v 294 ml čištěné vody. Roztok B byl připraven rozpuštěním 96,334 g 

hydrogenfosforečnanu sodného dodekahydrátu v 2706 ml čištěné vody. Roztoky se smíchaly. 

Pomocí digitálního pH metru bylo ověřeno jejich konečné pH 7,4.  

8.5 Termická analýza 

Byla provedena termická analýza vzorků (viz tab. 1). Přístroj byl zapnut nejméně hodinu před 

měřením a byl proplachován inertním plynem, kterým byl při tomto měření dusík. Prázdný 

kelímek byl umístěn do držáku na referenční vzorek a kelímek se vzorkem do držáku 

pro zkušební vzorek. Přístroj byl uzavřen kryty. Byl nastaven teplotní režim pro měření 

jednotlivých vzorků (viz obr. 3 - 5).  

ACV byl zahříván na teplotu 290 °C rychlostí 10 °C/min. Poté proběhlo chlazení na teplotu 

50 °C rychlostí -10 °C/ min. Isoterma byla držena při teplotě 50 °C po dobu pět minut. Poté 



22 

 

proběhl druhý ohřev na teplotu 290 °C opět rychlostí 10 °C/min a chlazení na 20 °C rychlostí 

-10 °C/min (viz obr. 3). 

Polyester PLGA/3T a plastifikovaný polyester PLGA/3T byly nejdříve zchlazeny na teplotu 

 20 °C rychlostí -5 °C/min. Poté byly zahřívány na teplotu 90 °C rychlostí 10 °C/min. Před 

druhým ohřevem proběhlo ochlazení na teplotu 50 °C, rychlost chlazení byla -10 °C/min. 

Druhý ohřev probíhal na teplotu 90 °C rychlostí 10 °C/min. Poté proběhlo ochlazení rychlostí 

-10 °C/min na 25 °C (viz obr. 4).  

Vzorek polyesteru s inkorporovaným ACV byl ochlazen na teplotu -20 °C, rychlostí -

5°C/min. První ohřev na teplotu 290 °C proběhl rychlostí 10 °C/min. Před druhým ohřevem 

se teplota snížila rychlostí -10 °C/min na -50 °C. Druhý ohřev na teplotu 290 °C probíhal 

rychlostí 10 °C/min (viz obr. 5). 

 

Obr. 3: Teplotní režim při termické analýze acikloviru 

 

 

Obr. 4: Teplotní režim při termické analýze PLGA/3T a plastifikovaného PLGA/3T  

 

 

Obr. 5: Teplotní režim při termické analýze PLGA/3T s 5% ACV 
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Záznamy byly vyhodnoceny pomocí počítačového programu Netzsch Proteus
®
 Software, 

Version 5.2.0. Tm ACV byla určena z prvního ohřevu. Tg polyesteru PLGA/3T a 

plastifikovaného polyesteru PLGA/3T byly stanoveny z druhého ohřevu v inflexním bodě. 

Z termického záznamu polyesteru PLGA/3T s inkorporovaným ACV byla stanovena hodnota 

Tg z druhého ohřevu v inflexním bodě. 

8.6 Studium reologických vlastností 

Obr. 6: Reometr Kinexus Pro
+
 

 

 

 

Před zapnutím reometru se zkontroloval přívod stlačeného vzduchu (levý tlakoměr 4 bar, 

pravý 3 bar) a indikátor stlačeného vzduchu. Byl odstraněn ochranný kryt vzduchového 

ložiska a ochranný kryt dolní geometrie. Po zapnutí přístroje byl spuštěn software. Provedla 

se inicializace přístroje. Dále se postupovalo podle pokynů softwaru. Zvolila a nasadila se 

měřící geometrie vhodná pro plastifikovaný polymer – CP2/20 (kužel-deska, úhel 2° a průměr 

20 mm).  

Byla nastavena nulová mezera (zero gap). Připravené vzorky (viz tab. 2) byly naneseny 

pomocí plastové kopistky v požadovaném množství na spodní geometrii. Případný přebytek 

se odstranil při trimování.  

Pro měření reologických vlastností plastifikovaného polymeru byla zvolena sekvence: 

VISCOMETRY 0009 Table of shear rates with Newtonian model fit. Rozsah rychlostního 

spádu byl nastaven v rozsahu 0,01-100 s
-1

. Měření byla provedena při teplotách 37 °C a 50 

°C. Měření bylo provedeno vždy třikrát pokaždé s nově naneseným vzorkem. 
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Obr. 7: Uspořádání absolutních rotačních reometrů
50

 

 

                                  

                   Kužel-deska        Paralelní desky 

 

Obr. 8:  Správné nanesení vzorku 

 

 

Přebytek vzorku Správně naneseno Nedostatečné množství vzorku 

. 

8.7 Disoluční test 

Připravené matrice (viz tab. 3) byly zality 20,0 ml fosfát citrátového pufru pH 7,4. Disoluční 

médium s uvolněným ACV bylo odebíráno do vialek v těchto časových intervalech: 0,5; 1,5; 

3, 9, 20 a 30 hodin a dále po 2, 5, 6, 10, 13, 16, 19 a 25 dnech. Matrice byly po odebrání 

disolučního média znova přelity 20,0 ml pufru.  

Množství uvolněného ACV bylo stanoveno spektrofotometricky měřením absorbance při 

vlnové délce 256 nm. Pokud byla absorbance vyšší než 1,2, byly vzorky ředěny pufrem. 

Měření absorbance každého vzorku bylo provedeno třikrát a byla vypočtena průměrná 

hodnota absorbance. Z rovnice kalibrační přímky ACV (viz obr. 9) se vypočítalo uvolněné 

množství ACV. Výsledky byly přepočteny na procentuální podíl uvolněného ACV 

z celkového množství ACV obsaženého v matrici. Nakonec byla stanovena kumulativní % 

uvolněného ACV v daném čase. 

  



25 

 

Obr. 9: Kalibrační přímka acikloviru 
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9. VÝSLEDKY 

9.1 Termická analýza 

Tab. 4: Hodnoty teploty skelného přechodu a teploty tání testovaných vzorků 

Vzorek Tm
  

/ Tg Průměr SD 

ACV 

257,6

 

257,7 0,21 257,5

 

257,9

 

PLGA/3T  

24,7 

25,6 0,95 26,6 

25,6 

PLGA/3T  + 5% ACV 

36,9 

36,1 0,68 35,6 

35,9 

PLGA/3T  + 20% ES 

-11,8 

-11,9 0,60 -11,3 

-12,5 

PLGA/3T  + 30% ES 

-23,5 

-23,7 0,20 -23,7 

-23,9 

 

Obr. 10: DSC záznam acikloviru 

 

 



27 

 

Obr. 11: DSC záznam polyesteru PLGA/3T : první ohřev [1,4] a druhý ohřev [1,8] 

 

 

Obr. 12: DSC záznam polyesteru PLGA/3T s  5% ACV

 

  



28 

 

Obr. 13: DSC záznam polyesteru PLGA/3T  plastifikovaného 20% ES 

 

 

Obr. 14: DSC záznam polyesteru PLGA/3T  plastifikovaného 30% ES 
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9.2 Viskozita PLGA/3T plastifikovaného ethylsalicylátem 

Tab. 5: Viskozita polyesteru PLGA/3T plastifikovaného 20% ES  

Název experimentu Teplota 
Viskozita  

(Pa s) 

Korelační 

koeficient 
Průměr SD 

Tables of shear rates 

with Newtonian 

model fit 

37 °C 

599,60 1 

  581,00 0,9999 615,40 44,46 

665,60 1 

  

50 °C 

88,90 1 

  92,57 0,9997 92,96 4,26 

97,40 1 

   

Tab. 6: Viskozita polyesteru PLGA/3T  plastifikovaného 30% ES 

Název experimentu Teplota 
Viskozita  

(Pa s) 

Korelační 

koeficient 
Průměr SD 

Table of shear rates 

with Newtonian 

model fit 

37 °C 

52,96 0,9999 

54,00 
 

55,57 0,9397 1,38 

53,48 0,9997 
 

50 °C 

11,62 1 

11,20 
 

11,04 1 0,37 

10,94 1 
 

 

Tab. 7: Viskozita polyesteru PLGA/3T  plastifikovaného 40% ES 

Název experimentu Teplota 
Zdánlivá 

viskozita (Pa s) 

Korelační 

koeficient 
Průměr SD 

Table of shear rates 

with Newtonian 

model fit 

37 °C 

22,86 0,9999 

  23,12 0,9998 22,99 0,18 

23,28 0,9998 

  

50 °C 

3,32 0,9998 

  3,30 1 3,35 3,30 

3,43 1 
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Obr. 15: Závislost viskozity na koncentraci plastifikátoru při teplotách 37 °C a 50 °C  
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9.3 Liberace acikloviru z plastifikovaného polyesteru 

Tab. 8: Množství acikloviru uvolněné z polyesteru plastifikovaného 20% ethylsalicylátu 

čas A ředění aciklovir 

[mg/20ml] 

ACV [%] průměr kumulativní 

[%] 

0,5 hod 

0,7123 1 0,2298 1,52 

1,60 1,60 0,6109 1 0,1969 1,33 

0,9347 1 0,3018 1,96 

1,5 hod 

0,0958 10 0,2992 1,97 

2,16 3,76 0,112 10 0,3517 2,38 

0,1041 10 0,3261 2,11 

3 hod 

0,19 5 0,3083 2,03 

2,14 5,90 0,1936 5 0,3081 2,09 

0,2227 5 0,3553 2,30 

9 hod 

1,0917 5 1,7637 11,63 

7,92 13,82 0,7949 5 1,2827 8,70 

0,3301 5 0,5293 3,43 

20 hod 

0,8085 5 1,3047 8,61 

7,33 21,15 0,6742 5 1,0870 7,37 

0,575 5 0,9263 6,00 

30 hod 

0,4672 5 0,7515 4,96 

4,38 25,53 0,4213 5 0,6771 4,59 

0,3468 5 0,5564 3,61 

2 dny 

0,6099 5 0,9828 6,48 

6,62 32,15 0,7418 5 1,1966 8,11 

0,5034 5 0,8102 5,25 

5 dní 

1,1436 5 1,8478 12,19 

12,57 44,71 1,1156 5 1,8024 12,22 

1,2688 5 2,0507 13,29 

6 dní 

0,6057 5 0,9760 6,44 

5,95 50,66 0,5076 5 0,8170 5,54 

0,5618 5 0,9049 5,86 

10 dní 

0,7134 5 1,1506 7,59 

9,04 59,70 0,7836 5 1,2643 8,57 

1,0462 5 1,6900 10,95 

13 dní 

0,8755 5 1,4133 9,32 

11,30 71,00 0,9906 5 1,5998 10,85 

1,3113 5 2,1196 13,74 

16 dní 

0,6029 5 0,9715 6,41 

7,98 78,98 0,6665 5 1,0746 7,29 

0,9776 5 1,5788 10,23 

19 dní 

0,486 5 0,7820 5,16 

6,48 85,46 0,5682 5 0,9152 6,20 

0,7723 5 1,2460 8,08 

25 dní 

0,8706 10 2,8107 18,54 

18,61 102,46 0,8572 10 2,7673 18,76 

0,8850 10 2,8574 18,52 
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Tab. 9: Množství acikloviru uvolněné z polyesteru plastifikovaného 30% ethylsalicylátu 

čas A ředění aciklovir [mg/20m]  ACV [%] průměr 
kumulativní 

[%]  

0,5 hod 

0,7238 1 0,2335 1,57 

1,58 1,58 0,6074 1 0,1958 1,32 

0,8553 1 0,2761 1,83 

1,5 hod 

0,1677 10 0,5323 3,58 

3,28 4,86 0,1822 10 0,5793 3,92 

0,1126 10 0,3536 2,34 

3 hod 

0,31 5 0,4997 3,36 

2,98 7,84 0,2919 5 0,4674 3,16 

0,2289 5 0,3653 2,42 

9 hod 

0,544 5 0,8760 5,90 

5,41 13,25 0,4717 5 0,7588 5,13 

0,4864 5 0,7827 5,18 

20 hod 

0,7894 5 1,2737 8,58 

8,53 21,78 0,8879 5 1,4334 9,70 

0,6856 5 1,1055 7,32 

30 hod 

0,5908 5 0,9519 6,41 

6,29 28,07 0,5107 5 0,8220 5,56 

0,6471 5 1,0431 6,91 

2 dny 

0,5622 5 0,9055 6,10 

5,60 33,67 0,4538 5 0,7298 4,94 

0,5399 5 0,8694 5,76 

5 dní 

0,9515 5 1,5365 10,35 

11,84 45,51 1,0596 5 1,7117 11,58 

1,2685 5 2,0502 13,58 

6 dní 

0,4615 5 0,7423 5,00 

5,30 50,81 0,5209 5 0,8386 5,67 

0,4905 5 0,7893 5,23 

10 dní 

0,846 5 1,3655 9,20 

9,30 60,11 0,9893 5 1,5977 10,81 

0,7386 5 1,1914 7,89 

13 dní 

0,8067 5 1,3018 8,77 

10,11 70,22 1,0587 5 1,7102 11,57 

0,9346 5 1,5091 10,00 

16 dní 

0,5734 5 0,9237 6,22 

7,35 77,57 0,8178 5 1,3198 8,93 

0,6462 5 1,0417 6,90 

19 dní 

0,5708 5 0,9194 6,19 

7,38 84,95 0,762 5 1,2293 8,32 

0,7147 5 1,1527 7,64 

25 dní 

0,8756 15 4,2404 28,55 

23,04 106,41 0,8393 10 2,7092 18,33 

0,6934 15 3,3545 22,22 
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Obr. 16: Průběh liberace acikloviru z polyesteru plastifikovaného 20% ethylsalicylátu 

 

 

Obr. 17: Průběh liberace acikloviru z polyesteru plastifikovaného 30% ethylsalicylátu 
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10. DISKUZE 

V předložené rigorózní práci jsem pracovala s polyesterem kyseliny mléčné a glykolové 

větveným 3% tripentaerythritolu v reakční směsi, který byl syntetizován na Katedře 

farmaceutické technologie FaF UK. Molární hmotnosti a stupeň větvení byly stanoveny 

v Synpo a.s. Pardubice
51

 (viz tab. 10). Polyester PLGA/3T se jeví jako slibný nosič pro řízené 

uvolňování léčiv.  

 

Tab. 10: Charakteristika polyesteru kyseliny mléčné a glykolové větveného 3% 

tripentaerythritolu
51 

LA/GA/T Mn (g/mol)  Mw (g/mol) PDI g′ Tg (°C) 

48,5 : 48,5 : 3,0 7900 20600 2,61 0,31 25,6 

 

LA D,L-kyselina mléčná 

GA kyselina glykolová 

T tripentaerythritol 

Mn číselně střední molární hmotnost 

Mw hmotnostně střední molární hmotnost 

PDI  polydisperzita 

g′ stupeň větvení 

Tg teplota skelného přechodu 

10.1 Inkorporace acikloviru do polyesterového nosiče 

Polyester PLGA/3T je při pokojové teplotě obtížně zpracovatelný. Jeho zpracování usnadňují 

plastifikátory. Nejvhodnějšími plastifikátory jsou biodegradabilní a netoxické estery. Jako 

plastifikátor byl v práci použit ES. Způsobuje snížení Tg PLGA/3T. Kromě toho má vlastní 

antifungální terapeutický účinek. Matrice s léčivem byly připraveny metodou tavení 

plastifikovaného polyesteru. Polyester byl zahříván v horkovzdušné sušárně přibližně na 

teplotu 90 °C. Po natavení byl k němu přidán zahřátý ES. Plastifikací a zvýšením teploty 

dojde ke snížení viskozity (viz tab. 5 - 7) a je možno homogenně dispergovat léčivo. Pokud 

by zahříváním nebo plastifikací nebylo dosaženo dostatečně nízké viskozity polymerní 

soustavy, alternativní možností inkorporace léčiva je metoda rozpouštění (solvent method). 

Problematická může být však volba vhodného rozpouštědla pro léčivo i polyester, nutnost 
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dokonalého odstranění rozpouštědla (například vakuovým nebo sprejovým sušením). K 

důkazu absence zbytkových rozpouštědel lze použít metodu DSC.  

10.2 Termická analýza 

ACV je při pokojové teplotě bílý krystalický prášek špatně rozpustný ve vodě. Má vnitřní 

krystalickou strukturu uspořádanou na dlouhou vzdálenost. To znamená zhruba nad 100 

angstromů, čili přibližně nad 10 nm. Začleněním ACV do polyesteru PLGA/3T vznikají 

pevné amorfní disperzní systémy, které zlepšují jeho disoluční profil. Všechny amorfní fáze 

se obecně vyznačují vyšší rozpustností a rozpouštěcí rychlostí. Mají vnitřní neuspořádanou 

strukturu, která není charakterizována žádnými strukturními parametry. Je pro ně typická 

vysoká pohyblivost molekul, jsou proto fyzikálně-chemicky nestabilní. Problém nastane, 

pokud po čase začne ACV přecházet v pevném amorfním systému do stabilnější krystalické 

formy, která má nižší energii. To může negativně ovlivnit jeho disoluční profil. Bylo zjištěno, 

že plastifikátory umožňují oddálit počátek krystalizace léčiva. Je to především v důsledku 

snížení nebo absence krystalické formy léčiva a zlepšené smáčivosti léčiva. ACV může 

v polymerním terapeutickém systému působit jako multifunkční plastifikátor. Může Tg 

polymerního nosiče snižovat. Ovšem při nízké koncentraci ACV se může Tg naopak zvýšit. 

Jak je patrné z grafu DSC (viz obr. 10, tab. 4) , Tm ACV je vysoká. Změřená Tm se shodovala 

s údajem uváděným v literatuře 257,7 °C. Na termogramu polymerní soustavy PLGA/3T 

s 5% ACV byla zjištěna hodnota Tg 36,1 °C (viz obr. 12, tab. 4). Nebyl pozorován žádný peak 

v oblasti 257,7 °C, z čehož usuzujeme, že ACV není přítomen v krystalické formě. Tvorbou 

amorfního disperzního systému se zlepšuje disoluční profil ACV. Změřená hodnota Tg 

samotného polyesteru PLGA/3T byla 25,6 °C (viz obr. 11, tab. 4). Inkorporací ACV se tedy 

Tg PLGA/3T mírně zvýšila. 

Plastifikací polyesteru PLGA/3T Tg výrazně klesla. Při plastifikaci 20% ES byla změřena Tg -

11,9 °C (viz obr. 13, tab. 4) a při plastifikaci 30% ES klesla Tg až k -23,7 °C (viz obr. 14, tab. 

4). Se vzrůstem koncentrace přidaného plastifikátoru klesala výrazněji i Tg polyesteru. 
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Obr. 18: Porovnání termogramů ACV,  PLGA/3T a PLGA/3T s  5% ACV 

 

10.3 Reologické vlastnosti  

Byla měřena viskozita polyesteru plastifikovaného třemi různými koncentracemi ES. U každé 

koncentrace bylo provedeno měření při dvou teplotách 37 °C a 50 °C. Ve všech třech 

případech vedlo zvýšení teploty k poklesu viskozity a to 4,82krát v přítomnosti 30% ES až 

6,86krát v přítomnosti 40% ES. Vlivu teploty na viskozitu se využívá při zpracování 

polyesterů. Vyšší teplota je bohužel limitující pro aplikaci do živého organismu. Uvádí se, že 

53 °C je maximální bezbolestně snesitelná teplota pro lidský organismus. 

Viskozita klesá se vzrůstající koncentrací plastifikátoru. Tato skutečnost se významně 

uplatňuje při inkorporaci ACV do polyesteru PLGA/3T. Samotný polyester PLGA/3T je jen 

těžko zpracovatelný, avšak plastifikovaný PLGA/3T má již významně nižší viskozitu, je tedy 

zpracovatelnější a umožňuje snadnou homogenní inkorporaci ACV. U PLGA/3T s přídavkem 

20% ES byla změřena průměrná viskozita 615 Pa·s, při teplotě 37 °C. PLGA/3T s přídavkem 

40% ES měl při stejné teplotě viskozitu jen 23 Pa·s. Hodnota tedy byla přibližně 27krát nižší. 

Plastifikovaný polyester se choval jako Newtonská kapalina. Výhodou Newtonských kapalin 

je jejich konstantní viskozita. Nezávisí na velikosti rychlostního spádu ani na době působení. 

Viskozita polymerní soustavy s léčivem se volbou vhodné teploty a koncentrace plastifikátoru 

dá upravit na hodnotu optimální pro aplikaci (například trokarem nebo injekční jehlou) a 
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vlivem mechanického namáhání nedochází ke změně této hodnoty, neboť se jedná o 

newtonskou soustavu.  

10.4 Liberace acikloviru 

Byla testována liberace ACV z matric tvořených polyesterem PLGA/3T plastifikovaným 20% 

a 30% ES. Současně s uvolňováním léčiva do fosfát citrátového pufru probíhá i hydrolytická 

degradace nosičů. Disoluční test se prováděl po dobu 25 dnů. Množství uvolněného ACV se 

stanovilo spektrofotometricky při vlnové délce 256 nm. Z obr. 16 a 17 je patrný burst efekt při 

uvolňování ACV. Po 24 hodinách se z matrice PLGA/3T plastifikované 20% ES uvolnila 

přibližně pětina ACV (viz tab. 8, obr. 16). Z matrice PLGA/3T plastifikované 30% ES bylo 

uvolněné množství ACV po 24 hodinách nepatrně vyšší (viz tab. 9, obr. 17). Burst odpovídá 

liberaci léčiva z povrchu polymerní matrice, která je v kontaktu s pufrem. Tento podíl léčiva 

se uvolňuje převážně rozpouštěním. Voda pronikající dovnitř matrice hydrolyticky štěpí 

polymer na oligomerní a monomerní jednotky. Tím se vytvářejí cesty pro difuzní uvolňování 

ACV. Hmotnost polymeru se snižuje. ACV se uvolňuje erozí až do doby, kdy se polymer 

zcela rozpustí. V pozdější fázi ovlivňuje rychlost pronikání vody do polymerní matrice také 

samotný ACV. Pokud je plastifikátor přítomen v nízké koncentraci, nebo není-li přítomen 

vůbec, zesilují se vzájemné interakce mezi ACV a polyesterovým nosičem. Interakce vznikají 

především mezi primární skupinou ACV a karboxylovými skupinami polyesterového nosiče. 

Dlouhodobým působením vodného média dochází k hydrolýze karboxylových skupin 

polyesterového nosiče, které jsou pak dostupné pro aminoskupinu ACV. V přítomnosti 

plastifikátoru v koncentraci vyšší než 30% dochází ke zvětšení vzdálenosti mezi jednotlivými 

molekulami polyesterového nosiče, což vede ke snížení dipólových interakcí mezi nosičem a 

ACV.  
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11. ZÁVĚRY 

Polymerní systém založený na biodegradabilním polyesteru kyseliny mléčné a glykolové, 

větvený na tripentaerythritolu, se jeví perspektivní pro řízené uvolňování acikloviru po 

topické aplikaci na kůži nebo sliznici. Ve srovnání s komerčně dostupnými polotuhými 

přípravky s aciklovirem má několik výhod: (i) inkorporací acikloviru do větveného polyesteru 

dojde ke zvýšení jeho rozpustnosti díky tvorbě molekulární tuhé disperze, (ii) uvolňování 

acikloviru je řízeno degradačním procesem polyesteru a viskozitou polymerní soustavy, (iii) 

použitý multifunkční plastifikátor zvyšuje terapeutický účinek polymerní soustavy, (iv) 

reologické vlastnosti soustavy je možno optimalizovat vhodnou koncentrací plastifikátoru, 

což umožňuje několik způsobů aplikace, (v) předpokládá se snadné škálování pro výrobu. 
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