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ABSTRAKT 

Práce shrnuje základní informace o biofarmaceutickém farmaceutickém 

systému a disperzních soustavách a pevných roztocích v oblasti aplikačních sou-

stav léčiv. Experiment je nejprve zaměřen na in vitro hodnocení disoluce nanovlá-

kenných membrán vyrobených elektrospiningem. Membrány obsahovaly v sušině 

10 % směsi hovězího albuminu a FICT albuminu v poměru 1:1 a dále polythyleno-

xid a polyvinylalkohol v sušině.  

Hlavním úkolem práce bylo ověření transmukosální permeace albuminu 

sublingvální membránou prasete in vitro. Akceptorovou fází byl fosfátový pufr 

o pH 7,4. V rozpouštěcím pokusu bylo potvrzeno velmi rychlé rozpouštění nosičo-

vé nanovlákenné membrány s obsahem albuminu. Většina albuminu byla dostup-

ná k analýze již do 3, resp. 5 minut. Časový průběh in vitro permeace albuminu 

přes sublingvální membránu ukázal až 24 h trvající lineární periodu, a to jak při 

permeaci  z nanovlákenných membrán tak i ze srovnávacího roztoku.  

Průměrné hodnoty fluxů albuminu za daných podmínek činily cca  J = 0,81 

[ng/cm2/h] v případě 64vrstevné nanomembrány z donorového prostředí pH 6,8, 

dále J = 0,40 [ng/cm2/h] při SEM = 0,4 a z nanomembrány  v donorovém prostředí 

pH 7,4 a také J = 0,77  [ng/cm2/h] při pH 6.8. 
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ABSTRACT 

Diploma thesis summarizes the current information about the 

biopharmaceutical pharmaceutical classification system, disperse systems and 

solid dispersions in the field of drug delivery dosage forms. The experiment is 

directed to an in vitro dissolution evaluation of nanofibre membranes produced 

by electrospinning. The membranes contained a mixture of 10% bovine albumin 

and FICT albumin in a ratio of 1: 1 and further polyethylene oxide and polyvinyl 

alcohol. 

The main task was to verify the transmucosal in vitro permeation of 

albumin using sublingual membrane in vitro. The acceptor phase was phosphate 

buffer pH 7.4. The dissolution experiment confirmed a very rapid dissolution of 

the carrier nanofibrous membrane containing albumin. The most of the albumin 

was available for analysis already in 3, resp. 5 minutes.  

The time course of in vitro permeation of albumin through the sublingual 

porcine membrane showed 24 hr continuous linear period, either during 

permeation of nanofibrous membrane or a comparative solution. Average values 

of albumin fluxes under these conditions were ca J = 0.81 [ng / cm2 / h] SEM = 0,3 

when 64layered nanomembrane and donor adjusted at pH 6.8, J = 0.40 

[ng/cm2/ h], SEM = 0.34 or when nanomebrane was adjusted in donor at pH 7.4, 

and J = 0.77 [ng/cm2/ h] for solution at pH 6.8 of comparative solution. 
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1 ÚVOD 

 

Jedním z nejdůležitějších požadavků spojených s účinností léčivé látky je její 

dostatečná rozpustnost. Pokud léčivá látka není pro procesy absorpce dostatečně 

rozpustná, nemůže být ve většině případů po aplikaci vstřebána, nedosáhne 

potřebnou úroveň biologické dostupnosti a tím ani terapeutického, 

diagnostického či jiného zamýšleného účinku. 

Tradiční snaha o úpravu a zlepšení fyzikálních vlastností a zlepšení 

rozpustnosti léčiv již přinesla, po řadě experimentů a teoretických výzkumů, 

značné pokroky. Přinesla nové metody převádění málo rozpustných či 

nerozpustných látek na rozpustné soli, přípravu proléčiv, využití kosolventů, 

tvorby micel, mikronizace a také tvorbu tuhých, případně samoemulgujících 

disperzí až k dnešním objevům nanomembrán, nanovláken a nanokrystalů. 

Některými aspekty jmenovitě nanovlákenných membrán jako nosičů léčiv se 

v experimentu zabývá také předkládaná práce. Její zaměření na rozpouštění 

a permeaci albuminu přes sublingvální membránu in vitro má screeningový 

charakter a bude využito při dalším výzkumu a vývoji léčivých přípravků. 
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2 ZADÁNÍ PRÁCE 

 

1. Teoretická část má za úkol podat přehled o možnostech využití tuhých 

 roztoků v klasických lékových formách určených pro podání málo rozpustných 

léčiv s návazností na nanodisperzní, především nanovlákenné nosičové soustavy 

léčiv pro sublingvální aplikaci. 

 

2. V experimentální části ověřit 

2.1  Rozpouštění albuminu zakomponovaného v nanovlákenné membráně. 

2.2  Permeaci albuminu z  nanovlákenné membrány přes sublingvální 

membránu in vitro a porovnat ji s permeací albuminu ze srovnávacícho roztoku. 

 

Dílčími úkoly experimentu jsou: 

a. Ověřit chování nanovlákenné membrány s obsahem albuminu po jejím 

vložení do vodného média. 

b. Ověřit rozpouštění albuminu z nanovlákenné membrány složené do 

násobných vrstev. 

c. Ověřit in vitro permeaci albuminu přes sublingvální membránu  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní pojmy  

3.1.1. Biofarmaceutický klasifikační systém 

Důležitá kritéria pro výzkum a vývoj účinných látek a léčivých přípravků 

přinesl v roce 1995 nově navržený Biofarmaceutický klasifikační systém (BCS), 

který třídí léčiva dle rozpustnosti a permeability přes membránu tenkého střeva 

do čtyř tříd:1 I. třída látky s vysokou rozpustností i permeabilitou, II. Třída látky 

s nízkou rozpustností a vysokou permeabilitou, III. třída látky s vysokou 

rozpustností a nízkou permeabilitou, IV. Třída látky s nízkou rozpustností 

i permeabilitou. 

Za vysoce rozpustnou látku se považuje dnes BCS takovou,2 u které se 

uvažovaná maximální dávka pro její jednorázové podání rozpustí v 250 ml 

vodného pufru o pH, nejčastěji v rozmezí hodnot 1 až 8.3 

Toto klasické členění a s ním spojená kritéria bylo postupně dále 

upřesňováno, doplňováno a stále více prakticky používáno při výzkumu a výrobě 

nových léčiv, zejména při vývoji a zavádění generických léčivých přípravků.4,5 

 

3.1.2. Disperzní soustava 

Současné období výzkumu a vývoje léčivých přípravků je významným 

způsobem spojeno s pokroky v oblasti nanotechnologií a nanodisperzních soustav.  

Disperzní soustava, disperze, je taková soustava, která obsahuje disperzní 

podíl, rozptýlený ve formě částic v disperzním prostředí.6 Obvykle je disperze 

tvořena nejméně dvěma chemicky odlišnými složkami, z nichž jedna je v podobě 

nespojité fáze (dispersum) volně  rozptýlena ve fázi druhé (dispergens).  

Disperzní soustavy můžeme dělit podle mnoha kritérií. Pokud mezi fázemi 

existuje určité fyzikální rozhraní, mluvíme o heterogenní soustavě. Pokud jsou 

částice v soustavě rozptýleny v disperzním prostředí o velmi malých rozměrech 
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(atomy, molekuly), přičemž fyzikální rozhraní mezi fázemi není jasně patrné, 

mluvíme o homogenní soustavě.6 

Podle velikosti částic rozlišujeme soustavy monodisperzní, kde všechny 

dispergované částice mají stejný rozměr, a polydisperzní, kde jsou částice 

rozptýleny o rozdílných rozměrech. Může se jednat o rozměry od 1 nm až po 

přibližně 1 µm. 

Pro farmacii je důležité klasické dělení, které uvádí disperze: 

iontové – rozměr částic dosahuje maximálně 1 nm – roztoky pravé, částice 

pronikají semipermeabilní membránou a nejsou viditelné elektronovým 

mikroskopem 

koloidní – velikost částic v rozmezí od 1 nm až po 200 nm, nepronikají 

semipermeabilní membránou a nejsou viditelné světelným mikroskopem 

hrubé – částice větší než 200 nm až do stovek mikrometrů, částice se 

samovolně nemísí, jsou viditelné i pouhým okem, neprocházejí přes filtrační papír 

ani semipermeabilní membránu. 

Nanodisperze jsou v dnešní době převážně technicky a technologicky 

definovanou skupinou disperzních soustav. Jsou představovány jednosložkovými 

nebo vícesložkovými částicemi koloidních rozměrů, které jsou obsaženy 

v disperzním kapalném nebo pevném prostředí. V oblasti léčiv se často jedná 

o soustavy nanorozměrných nosičů s navázanými, naadsorbovanými nebo 

v nanorozměrné matrici inkorporovanými aktivními látkami.  

Výrobou a studiem nanovláken a nanodisperzí se zabývá vědní obor 

,,nanotechnologie“. 

 

3.1.3. Nanotechnologie, nanovlákna 

 Nanotechnologie je jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti. Za 

zakladatele nanotechnologie je všeobecně považován Richard P. Feynman, který 

hlavní myšlenku představil již v roce 1959, při přednášce s názvem There´s plenty 
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of room at the bottom,, (Tam dole je spousta místa) na výroční schůzi Společnosti 

amerických fyziků.7 

 Všeobecně se jedná o výzkumný a aplikační vědní obor, který se zabývá 

vytvářením a zkoumáním struktur a materiálů v nanometrickém měřítku 

a zároveň i jejich zpracováním a využitím. Znamená to, že alespoň v jednom 

rozměru musí být částice 1 nm až 100 nm. Stavebními prvky jsou tedy molekuly 

a v některých případech atomy. 

Základní jednotku nanovlákenných membrán tvoří jednotlivá nanovlákna. 

Nanovlákno je délkový útvar s charakteristickými vlastnostmi a tvarem, kde délka 

mnohonásobně převyšuje nanometrický průměr vlákna. 

 

Obr. 3.1: Porovnání rozměrů typického nanovlákna s lidským vlasem.8  

Pro výrobu nanovláken se používá několik principiálně odlišných metod 

a technologií. Vedle méně úspěšných efektivních metod jakými jsou předení 

průtahem, nebo zvlákňování fázovým dělením, tažením, syntéza přes šablony, 

existuje velice kvalitní a produktivní metoda, která je v dnešní době 

nejpoužívanější a to je elektrostatické zvlákňování, tzv. elektrospinnig. 

Hlavním principem elektrospiningu je působení vysokého napětí na roztok 

nebo taveninu polymeru, kdy při tomto procesu vznikají vlákna o průměru od 

2 nm výše, až mikrometrické oblasti (mikrovlákna).  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/nanovlakno-a-vlas-4641b26b0e4ee.jpg&imgrefurl=http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ve-vyrobe-nanovlaken-je-ceska-firma-svetovou-jednickou_10582.html&h=462&w=674&tbnid=1GpkvtV9cJ8UNM:&docid=N5ZmWd35Yebs0M&hl=cs&ei=lQLwVfbxOYncUd_lrbgB&tbm=isch&ved=0CIgBEDMoXzBfahUKEwi2kNKb2OnHAhUJbhQKHd9yCxc
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Klasický popis elektrospiningu uvádí kapiláru s kapkou roztoku polymeru, 

která je vložena do elektrického pole o napětí až 50 kV a přetváří se tak na vlákno, 

které se náhodně, neuspořádaně ukládá na kolektor, který se pohybuje po 

povrchu elektrody.9 

 

Obr. 3.2 Výroba nanovlákna elektrostatickým zvlákňováním.10  
Základní kolektor (grounded collector), podpůrný nosič (supporting materiál), výstup vzduchu 
(air output) roztok polymeru (polymer solution), rotační válec (rotating cylinder), vstup vzduchu 
(input conditioned air), zdroj vysokého napětí (high voltage supplier) 

 

 Sekundárně je možné vlastnosti nanovlákna upravovat, jako např. zvýšit 

jeho pórovitost, zdvojit, ztrojit vlákno, specificky orientovat vlákno, naadsorbovat 

biologicky aktivní látky. 

Mezi suroviny používané na výrobu nanovlákem patří v zásadě především 

polymery. Dnes máme na výběr zhruba 50 možných, vyhovujících polymerů jak 

plně syntetických tak i z řady biopolymerů.11 

Ze syntetických to jsou nejčastěji polyuretan (PUR), polyvinylalkohol (PVA), 

polyethylenoxid (PEO), polyakrylonitril (PAN), polystyren (PS), polyvinylpyrrolidon 
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(PVP). Z biopolymerů se mezi úspěšné řadí polymléčná kyselina (PLA), 

polykaprolaktam (PCL), želatina, chitosan, kolagen.11 

3.2 Pevné disperze 

Pevná disperze představuje jedno z technologických řešení umožňujících 

zlepšit rozpustnost léčiva ve vodném prostředí, a tím zvýšit jeho biologické 

dostupnost. Je definována jako disperze jedné nebo více biologicky aktivních látek 

v inertním nosiči nebo matrici v pevném soustavě (stavu) připravené 

rozpouštěním, tavením nebo kombinací obou procesů (rozpouštění – tavení). 

Z hlediska diplomové práce je významné, že nově se k technologiím produkujícím 

pevné (tuhé) disperze řadí také elektrospining. 

Biologicky aktivní látky mohou být v matrici rozptýleny jako oddělené 

molekuly, amorfní částice nebo krystalické částice, přičemž samotný nosič může 

být také v amorfní nebo krystalické formě. 

Dosud bylo prokázáno mnoho výhodných vlastností pevných disperzí. 

Zahrnují převážně snížení velikosti dispergovaných částic, mnohdy až na 

molekulární úroveň, zvýšení smáčivosti a poréznosti částic pevné disperze, a také 

změnu krystalického stavu látky do stavu amorfního. 

 Mimo převažující výhodné vlastnosti nacházíme u této technologie také 

nevýhody. Nejzásadnější nevýhodou je fyzikální nestabilita disperzí, se kterou se 

lze setkat již během výrobního procesu, nebo v průběhu skladování, kdy bez 

vhodných opatření často dochází k fázové separaci a krystalizaci látek ze soustavy. 

Zmíněné nevýhody dosud omezují využitelnost pevných disperzí v oblasti léčiv. 

Cílem současných výzkumů je poskytnout nové poznatky pro řešení těchto 

problémů. 

3.2.1. Typy pevných disperzí 

Dle fyzikálního stavu nosiče a historických vývojových stádií jsou pevné disper-
ze děleny do čtyř skupin (typů, generací). 
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První generace 

 Do první generace patří takové disperze, které jsou tvořeny především 

krystalickými pevnými látkami. Krystalické léčivo se disperguje na krystalický 

pevný nosič, kde tvoří eutetickou směs (teplota tání směsi je nižší než bod tání 

léčiva a nosiče) nebo monotickou směs (teplota tání léčiva a nosiče jsou 

konstantní). 

Eutektická směs je pro vlastnosti disperze výhodnější, protože v procesu 

chlazení bude krystalizovat léčivo i nosič, což vede k dobře rozptýlenému léčivu v 

nosiči. Mezi krystalické nosiče první generace řadíme hlavně cukry (sorbitol, 

mannitol) a močovinu. 

Jako příklad první generace pevných disperzí je uváděna eutektická směs 

močoviny jako nosiče a sulfathiazolu jako léčiva, která byla vytvořena a zkoumána 

již v 70. letech minulého století.12  Byly připraveny pevné disperze sulfathiazolu 

tavením v nosičích jako kyselina askorbová, acetamid, nikotinamid, kyselina 

nikotinová, sukcinimid a močovina. 

Pro minimalizaci teploty tání byly použity eutektické směsi daných léčiv s nosiči. 

Přesto ve všech případech, s výjimkou acetamidu, byly tavicí teploty vyšší než 

110 ° C, což by mohlo vést k rozkladu léčiv i nosičů.13  Také Goldberg a spol. použili 

pevné disperze v přípravě acetaminofenu s močovinou,14 nebo griseofulvinu 

kyselinou jantarovou15 a chloramfenikolu opět s močovinou.16  

Příkladem byla také směs nifedipinu a mannitolu, kdy se rychlost 

rozpouštění nifedipinu zvýšila tím, že se zvýšila smáčivost krystalů nifedipinu.17 

Okonogi a kol. zlepšili rozpustnost ofloxacinu ve směsi s močovinou 

a mannitolem..18  

Je nutné připomenout, že po roztavení bylo dalším obtížným krokem při 

přípravě tuhých disperzí  vytvrzování tavenin tak, aby mohly být v práškové formě 

použity pro následnou zpracování do práškových plněných kapslí nebo lisovaných 

tablet.  
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Druhá generace 

 V této skupině se setkáme s disperzemi, které jsou tvořeny převážně 

amorfním nosičem, v němž jsou dispergovány amorfní částice léčiva. Koncem 

šedesátých let bylo zjištěno, že pevné disperze, ve kterých se léčivo udržuje 

v krystalickém stavu, nejsou stejně účinné jako ve stavu amorfním, protože 

v krystalech jsou termodynamicky stabilnější.19,20,21 

Proto se objevily pevné disperze obsahující amorfní nosiče namísto krystalických. 

Dnes již nejběžnější pevné disperze nepoužívají krystalické nosiče, ale amorfní. 

V takovém případě jsou léčiva molekulárně rozptýlena v prostředí amorfního 

nosiče, kterým jsou obvykle polymery.22 

Amorfní nosiče zvyšují smáčivost a dispergovatelnost částic a inhibují 

vzájemné srážení částic. Tyto vlastnosti spolu vysokou rychlostí rozpouštění nosiče 

vedou ke zvýšení rozpustnosti a rychlosti uvolňování léčiv ze systému. 

Jako hlavní suroviny pro výrobu nosičů slouží polymery. Nejčastěji povidon, 

polyethylenglykol, polymethakryláty, krospovidon. Z příprodních jsou to deriváty 

celulózy, například hydroxypropylmethylcelulosa, škroby. 

Třetí generace 

 Zde nalezneme systémy, v nichž jsou z části vyřešeny problémy, které se 

objevovaly v generaci druhé, a to především rekrystalizace léčiv v důsledku 

existence přesycených systémů. Toho optimalizačního efektu bylo dosaženo 

zavedením přídavku povrchově aktivních látek do nosiče. Tato úprava vedla 

k významnému zlepšení a odstranění uvedeného problému, čímž zároveň zlepšila 

i fyzikální a chemickou stabilitu směsi. 

 Použití povrchově aktivních látek, jakou je inulin,23 inutec SP1,24  

Compritol 888 ATO,25 Gelucire 44,26 a poloxamer 407 prokázalo,27 že při 

dostatečně vysoké polymorfní čistotě nosiče jsou dobře účinné a zlepšují in vivo 

biologickou dostupnost. 

 Například, rychlost rozpouštění a biologickou dostupnost směsi zvyšuje 

směs polylyethylenglykolu 300 a polysorbátu 80, a to až 10krát ve srovnání se 
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suchou směsí mikronizovaného léčiva. Kromě toho byl systém fyzikálně a 

chemicky stabilní po dobu nejméně 16 měsíců.28  

 Pro přípravu amorfní pevné disperze  felodipinu byla také využita HPMC ve 

spojení s poloxamerem a polyoxyethylenem hydrogenovaným ricinovým 

olejem.29 Zahrnutí povrchově aktivních látek do soustavy obsahující polymerní 

nosič může pomoci tomu, aby se zabránilo srážení nebo k ochraně jemné 

krystalické sraženiny před aglomerací do mnohem větší hydrofobní částice. Mezi 

použité pomocné látky patří v tomto případě například případě poloxamery, 

laurylsíran sodný,  ricinový olej, laurát sacharózy, D-alfa-tokoferyl-

polyethylenglykol 1000 sukcinát.   

Příkladem úspěšného využití představuje studie, ve které směs ibuprofenu 

a ketoprofenu v pevné disperzi s využitím poloxameru vykazovala v různých 

poměrech narušení vazby mezi léčivy za tvorby vodíkové vazby mezi léčivem 

a nosičem. Ve směsi léčiva a nosiče v poměru 2:1 léčiva nekrystalizovala.30  

Čtvrtá generace 

 Do ní patří pevné disperze sloužící k řízenému uvolňování léčivé látky. 

Mohou také obsahovat ve vodě špatně rozpustná léčiva s krátkým biologickým 

poločasem, pro která jsou právě tyto soustavy vhodné. Zamýšleného efektu se 

docílí použitím ve vodě nerozpustných,  bobtnajících polymerů, jako je 

ethylcelulosa, hydroxypropylcelulosa, polyethylenoxid. 

Tyto disperze mohou také obsahovat relativně značné množství účinné 

látky, které se mohou uvolňovat po delší dobu. Tím nabízejí řadu výhod. V první 

řadě jde o zlepšení compliance pacienta jako výsledek snížené frekvence 

dávkování, někdy také o snížení, dokonce i úplnou eliminaci nežádoucích účinků. 

Příkladem v této skupině pevných disperzí může být práce, která se 

zabývala postupným uvolňováním nitrendipinu v podobě mikročástic navázaných 

na pevný nosič složený z ftalátu hydropropylmethylcelulosy a koloidního oxidu 

křemičitého (aerosilu). Jako retardační činidlo přitom byla použita ethylcelulosa. 
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Po podání této pevné disperze se v pokusu na psech ukázalo, že biologická se 

dostupnost léčiva oproti referenčním tabletám významně zvýšila.31 

Rozpouštění indometacinu z pevného disperzního systému složeného 

z hydroxypropylmethylcelulózy a ethylcelulózy v poměru 1:1 zkoumali Ohara a kol. 

Experimentálně přitom zjistili, že hydrofobní interakce mezi indometacinem 

a ethycelulosou došlo k opožděnému ale celkově zvýšenému rozpouštění 

indometacinu.32 

 

3.2.2 Způsoby uvolňování léčiva  

Existují dva hlavní mechanismy uvolňování léčiva z pevných disperzí, 

popisované jako uvolňování řízené nosičem a uvolňování řízené rozpouštěním.33  

První případ nastává, jestliže se pevné disperze rozptýlí ve vodě a nosič se 

rozpustí nebo rychle absorbuje vodu. V důsledku jeho hydrofilního charakteru se 

vytvoří vrstva nosiče, někdy typu gelu, a zvyšuje se viskozita. V případě, že je 

léčivo v této vrstvě rozpuštěno, brání se tím difúzi účinné látky do prostředí 

objemové fáze, a tento mechanismus je uvolňování řízené nosičem. 

 V případě, že je léčivo ve vrstvě nosiče nerozpustné nebo málo rozpustné 

(méně než materiál nosiče), může se léčivo dostat s vodným prostředím do 

přímého kontaktu a rozpouštění potom bude závislé na povaze léčiva. 

V pevných disperzích je hlavním mechanismem nosičem řízené uvolňování. 

Princip spočívá ve formulaci nosiče, z něhož se vytvoří gel nebo jinak 

koncentrovaná vrstva polymeru, která působí jako difúzní bariéra a dokáže zajistit 

opožděné uvolňování léčiva. Spouštěcí mechanismy mohou být ovlivněny 

poměrem nosiče a dispergovaných částic. Podíl léčiva a pevné disperze v systému 

určuje mechanismus uvolnění léčiva. 

Ke zvýšení efektivity profilu rozpouštění léčiv, je podstatné zvažovat vždy 

mechanismus uvolňování, nikoli jen samostatně vlastnosti léčiva a nosičů. Mezi 

důležité vlastnosti nosiče patří rozpustnost, viskozita, schopnost tvořit gel. 
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V závislosti na charakteru polymeru a mísitelnosti léčiva a nosiče se opět 

rozlišují dva hlavní mechanismy, kterými může být léčivo ze soustavy uvolněno ze 

systému, totiž difúze a eroze. 

Při nízkém obsahu aktivní látky bude převažovat nosičem kontrolovaná 

difúze, při vysoké koncentraci látky bude převažovat rozpouštěcí, resp. erozivní 

mechanismus. 

 Pokud jsou léčiva a polymer dobře navzájem dispergovány v inertní 

struktuře pevné disperze, bude pravděpodobně hlavním mechanismem difúze. 

V opačném případě, kdy léčivo a nosič existují v oddělených strukturách 

pevné disperze, se hlavním mechanismem stává eroze. 

Velmi často se tyto dva mechanismy objevují současně, protože léčiva jsou 

v mnoha případech pouze částečně rozpustná v polymeru tvořícím nosič. 

 

3.2.3 Výhody a nevýhody pevných disperzí 

 K nevýhodám patří především to, že pro tvorbu pevné disperze je nutné 

léčivo velikostně zpracovat až na úroveň nanočástic, někdy až na molekulární 

úroveň. Jejich výroba je proto poměrně dlouhá, někdy složitá a někdy vyžaduje 

speciální zařízení. Běžně používané technologie rozdrobňování mají jen omezené 

možnosti ke zmenšování částic na potřebnou úroveň. 

Mezi nejobávanější negativa patří především nestabilita systémů, mnohdy 

již ve fázi přípravy. Dalším důležitým záporem je rekrystalizace léčiv z amorfního 

stavu v průběhu skladování, což vede ke snížení obsahu léčivé látky a tím 

i nedostatečné biologické dostupnosti. Krystalizace přitom probíhá ve dvou 

krocích. Prvním je tvorba zárodku krystalu, na který se během skladování nabalují 

další molekuly léčiva a přičemž dochází k dalšímu přeskupení molekul. Z tohoto 

důvodu hraje zásadní roli pro fyzikální stabilitu pohyblivost atomů a molekul 

léčiva. 
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Jednou ze stěžejních výhod pevné disperze je vazba mezi léčivem 

a nosičem, která zabraňuje shlukování částic. Léčivo je navíc z nosiče uvolňováno 

v plně nasyceném stavu, což je pro rychlou absorpci velmi výhodné. 34 

A právě v tomto spočívají také výhodné vlastnosti nanovláken. Kromě toho, 

stejně jako jiné nanodisperzní soustavy, zlepšují také smáčivost, zvyšují pórovitost 

a tím povrchovou plochu nosiče s léčivem, v důsledku toho také zvyšují absorpci 

léčiv a tím jejich biodostupnost. 

Pevné disperze jako takové mohou také být použity v mnoha lékových 

formách počínaje roztoky, suspenzemi, emulzemi přes perorální tablety až po 

novější formy např. sublingvální. 

 Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nově syntetizovaných léčiv s velmi nízkou 

rozpustností ve vodě, se zájem o disperze stále zvyšuje. Proto je v současné době 

stále větší zájem také o jejich nanovlákennou podobu. Přes dlouholetý výzkum 

a snahu totiž byly kvalitní a v praxi použitelné soustavy zavedeny do praxe až 

v nedávné době. 

3.3 Sublingvální lékové formy 

 Typ lékové formy je jedním ze základních pilířů, na kterých je postavena 

míra účinku léčiva. Výběrem lékové formy je určena rozdílná rychlost nástupu 

účinku, délka trvání, i místo účinku a metabolismus léčiva, v neposlední řadě také 

compliance pacienta. Správným výběrem lékové formy dosáhneme snadněji 

maximalizace účinku a minimalizace rizik léčivého přípravku.  

V mnohých případech není možné léčivou látku vpravit do požadované 

výhodné lékové formy, a proto se dnešní farmacie, chemie, biologie a ostatní 

biologické vědy stále snaží vynalézat a objevovat různé způsoby, jak léčivo 

zpracovat a upravit, aby bylo co nejefektivnější a nejjednodušší pro aplikaci. 

 Sublingvální podání je v poslední době znovu ve stádiu výzkumu a inovací, 

přesto se již několik léčiv tímto způsobem podává a to zejména ve formě 
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podjazykových tablet nebo sprejů. K tomuto tématu jsou dnes k dispozici rozsáhlé 

přehledy.11,35 

Velice pozitivním aspektem sublingvální aplikace je její rychlý nástup 

účinku léčiva, obvykle do 10 až 15 minut. Léčivo je v krátké době po podání 

vstřebáno hustě prokrvenou sliznicí dutiny ústní, konkrétně podjazykovou sliznicí, 

do systémového krevního oběhu. Jelikož krev z ústní sliznice neodtéká přímo do 

venae portae, je velmi významně potlačen first pass efekt. Lepší absorpci vykazují 

lipofilnější léčiva, která se snadněji absorbují difúzí.36,37 

Aplikace je nebolestivá a snadná. Nebezpečí hrozí pouze v případě, že by 

došlo ke spolknutí léčivého přípravku, nebo k polykání léčiva rozpuštěného ve 

slinách. V tomto případě se nedají vyloučit zažívací potíže nebo podráždění 

žaludeční sliznice. V sublingvální formě se nejčastěji podávají léčiva jako fentanyl, 

ergotamin, nitráty.38  

 

3.4 Fluorescenční spektrofotometrie 

Fluorescenční spektrofometrie patří mezi optické luminiscenční metody 

a je založena na principu měření emisních a excitačních spekter látek, které jsou 

schopny fluorescence a fosforescence (fluorofory). V této diplomové práci byla 

použita k detekci a stanovení albuminu, resp. jeho isothiokyanátem fluorescenčně 

značený derivát. 

 Fluorescence je jev, kdy molekula po excitaci elektromagnetickým zářením 

o vhodné vlnové délce vyzáří při návratu do základního stavu energii ve formě 

fotonu. Je možné měřit i slabý fluorescenční signál na pozadí intenzivního 

excitačního záření.39  

Pokud molekula v základním stavu pojme elekromagnetické záření, může 

dojít k přemístění elektronu z orbitalu o nižší energii do orbitalu s vyšší energií, 

tato molekula se následně své přebytečné energie potřebuje zbavit a to tím, že 

vyzáří určité světelné kvantum. 



22 

 

Obr. 3.3: Princip fluorescence a fosforescence.40  

 Fosforescence a fluorescence se liší dobou dosvitu, což je čas mezi 

ukončením excitace a luminiscenčním vyzářením. 

 Pro experimentální část práce byl k dispozici isomer-1 fluoresceinem 

značený isothiokyanát (FITC) albuminu. FITC je široce používaným fluoroforem, 

protože je velmi silně účinný a zároveň stabilní.  

FITC deriváty jsou žluto-oranžové barvy, absorpční maximum mají při 

495 nm. Po excitaci emituje do žlutozelené barvy s emisním maximem při 525 nm. 

Ke konjugaci dochází prostřednictvím volných aminoskupin proteinů nebo 

peptidů, za tvorby stabilní thiomočovinové vazby. FITC konjugáty protilátek, 

lektinů, hormonů a růstových faktorů se používají v imunohistochemických 

laboratořích, především pak pro průtokovou cytometrii.  

 Značený protein se čistí od nenavázaného fluoresceinu Sephadexem. 

Molární poměr purifikovaného proteinu se pak stanoví pomocí fluorescenčního 

spektrofotometru měřením absorbance při 280 nm a při 495nm. 

 

http://research.stowers.org/microscopy/external/Technology/Microscopy/Images/Lifetime.jpg
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Obr. 4: Tvorba thiomočovinové vazby mezi FITC a aminoskupinou proteinu.41 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Suroviny 

Albumin, FITC, hovězí (No. A 9771) Sigma Aldrich, Praha 

Albumin, lyofilizovaný (No. A 9647) Sigma Aldrich, Praha 

Dihydrogenfosforečnan sodný (ČL 2009) Dr. Kulich Pharma, Hradec Králové 

Hydrogenfosforečnan sodný (ČL 2009) Dr. Kulich Pharma, Hradec Králové 

Azid sodný (p.a.) Chemapol, Praha  

Chlorid sodný (ČL 2009) Penta, Praha 

Methanol pro HPLC Sigma-Aldrich, Praha 

 

Voda na injekci (ČL 2009) Ardeapharma, Ševětín 

Čištěná voda (ČL 2009) UK-FAF, Hradec Králové 

Voda pro HPLC ultračistá UK-FAF, Hradec Králové 

 

 Všechny suroviny byly podle deklarací výrobců a dodavatelů kvality 

lékopisné nebo vyšší. Čištěná voda a voda pro HPLC pochází z centrální přípravny 

na UK-FaF a nebyla podrobena lékopisným zkouškám. 

 Albuminová nanovlákenná membrána obsahovala celkem 10 % albuminu a 

byla vyrobena elektrospiningem na zařázení NanoSpider a byla ke zkoumání 

dodána firmou Elmarco, Liberec.  

 Albumin použitý pro výrobu albuminové nanomembrány byl tvořen směsí 

FICT značeného a neznačeného polymeru v poměru 1 : 1. Zbylou část hmotnosti 

nanovláken představovala směs PVA/PEO s přísadou chloridu sodného, přesné 

složení je uloženo v podkladech u výrobce.  

 Gramáž nanomembrány deklarovaná výrobcem byla 13 g/m2. 

Sublingvální membrána s označením SL–KRYO 29.11. 2012 byla zpracována na 

katedře farmaceutické technologie FaF UK. 
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4.2 Přístroje 

Analytické váhy Sartorius 2004MP Sartorius, Německo 

Analytické váhy Kern 440-45N Kern Sohn, Německo 

Digitální pH metr Gryf 209 L Gryf HB , Česká republika 

Elektronická míchačka Variomag  Labortechnik, Německo 

Magnetické míchadlo, Telesystem  Labortechnik, Německo 

Vodní lázeň Grant JB Series      Grant Instruments, V. 

Británie 

Sestava HPLC Agilent 1200  Agilent Technologies, USA 

 Isokratické čerpadlo: Iso Pump G1310A 

 Fluorescenční detektor  

 Autosampler 

 Software: ChemStation 1.0 

4.3 Roztoky 

Zásobní roztok FICT albuminu: 2,0 mg substance v 10 ml čištěné vody ( 0,02%) 

Pracovní roztoky FICT albuminu pro kalibraci: 0,01 %, 0,005%, 0,0001%  roztok 

substance. Uchovávání v chladničce. Manipulace za temna. 

Fosfátový pufr o pH 6,8 

Fosfátový pufr o pH 7,4 s azidem sodným 

Příprava: odděleně se rozpustí dihydrogenfosforečnan sodný v 500 ml vody 

a hydrogenfosforečnan sodný ve 400 ml vody. V  500 ml roztoku 

dihydrogenfosforečnanu sodného se rozpustí 0,02 g azidu sodného. K přibližně 

200 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného se přidá 500 ml roztoku 

dihydrogenfosforečnanu sodného. Následně změříme pH, doladíme pH za míchání 

pod pH-metrickou kontrolou přidáváním roztoku hydrogenfosforečnanu sodného, 

doplníme objem a dovážíme chlorid sodný. 

Pracovní roztok pro permeační pokusy: 2 ml 0,6 % roztoku FICT albuminu v pufru 

o pH 7,4 
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Uchovávání v chladničce, jinak vždy chráněn před světlem. 

4.4 Další pomůcky 

Standardní skleněné vialky o objemu 1,5 až 2,0 ml, vialky objemu 5 ml a 10 ml 

a další běžné laboratorní sklo, mikropipety, hliníková folie pro zamezení vniknutí 

světla, permeační komůrky, výsečník.  

4.5 Postup práce 

4.5.1 Chování planární nanomembrány po vložení do média 

Albuminovou nanomembránu jsem nastříhala na čtverečky o rozměrech 

4 cm x 5 cm o hmotnosti 0,02214 gramů, tedy 22,14 mg. Z toho tedy vychází, že 

1 cm2 albuminové nanomembrány by vážil cca 1,1 mg. 

Výpočet: Gramáž membrány je 13 g/m2, membrána obsahuje 10 % albuminu 

celkem tj. 5 % značeného FITC albuminu, tedy 0,65 g značeného albuminu v 1 m2, 

tedy 650 mg  FITC albuminu v 1 m2 a tedy cca 0,065mg značeného albuminu 

v 1 cm2 . 

Po vložení čtverečku nanomembrány do pufrovaného média vytemperovaného na 

37°C ve vialce na vodní lázni, jsem v předem stanovených intervalech odebírala 

vzorky 200 µl kapaliny pomocí mikropipety a následně objem doplňovala čistým 

pufrem.  

4.5.2 Rozpouštění albuminu z mnohovrstevné nanomembrány  

V další fázi experimentu se jednalo o sledování chování albuminové 

nanomembrány složené do násobných vrstev po vložení do pufrovaných médií pH 

6,8 a pH 7,4. 

Výpočet: 

Terčík vyražený z membrány o průměru 0,9 cm má plochu přibližně 0,64 cm2. 

V 1,0 cm2 albuminové nanomembrány je obsaženo cca 0,065 mg značeného 

albuminu, v 0,64 cm2 tedy cca 0,041 mg značeného albuminu. 
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K tomu, abychom rozpuštěním albuminové nanomembrány získali v další 

části pokusů celkem 5,0 mg FITC značeného albuminu, bude potřebné mít 

k dispozici cca 122 vrstev (n = 5,0/0,041 = 121,95) 

Překládáním nastříhaných čtverečků o rozměru 4 x 5 cm jsem vytvořila 64 vrstev 

a výsečníkem z nich získala kruhové výseky. Takto připravených 64 vrstev 

nanovlákenného rezervoáru albuminu bylo vloženo do pufrovaného média pH 6,8 

(připraveného jak uvedeno výše) v pracovní komůrce o objemu 400 µl (část 

permeační buňky) a po první reakci a ustálení jsem v časovém intervalu 10, 15, 

30, 45, 60, 75, 90 a 120 minut odebírala 200 µl vzorky do připravených vialek, 

které jsem poté vždy doplnila do objemu 800 µl, aby ředění odpovídalo poměru 

1 : 4, a roztok adjustovaný do vialek, chráněný před světlem nechala zanalyzovat.  

 

Pozn. Protože jsme pro stanovení použili vzorky i standardy z předešlého dne, 

které nedopatřením nebyly chráněny před světlem, došlo ke změně hodnot 

standardů ze stanovení (některé skoro o polovinu). Z tohoto důvodu jsem 

připravila nové vzorky i standardy dle popisu výše. Ke změně došlo i v nastavení 

parametrů pro analýzu, konkrétně rychlejší průtok kolonou. Vše rovněž 

znamenalo sestrojení nové kalibrační závislosti. 

 Po přípravě nových standardních roztoků jsem tento experiment 

zopakovala, současně se změnou média na pufr o pH 7,4  a dále se změnou 

povrchové plochy membrány.  Nyní jsem použila čtverečky o rozměrech 4 x 2,5 

cm, tedy o ploše 10 cm2, celkem jsem takto použila 6 vzorků. 

 Zmíněné čtverečky, které dle výpočtů (viz níže) obsahují 1,3 mg albuminu 

celkem, z toho polovinu FITC značeného, jsem zvážila na analytických vahách, 

vložila do vialky a zalila 18,0 ml média (fosfátový pufr dle Sörensena, pH 7,4 pro 

permeační pokusy s azidem sodným), poté vložila do vodní lázně a 

v předem dohodnutých časových intervalech odebírala 0,6 ml vzorku ke stanovení  

a příslušnou vialku vždy doplnila na původní objem. 

 



28 

Dílčí výpočty: 

1) Počet vrstev (výseků) pro zajištění plochy 10 cm2 nanomembrány: 

   1 vrstva  ….........................0, 64 cm2 

   x   vrstev.............................10 cm2 

   x = 15,6 …......tj. cca 16 vrstev 

2) Obsah albuminu v 10 cm2 nanomembrány: 

   13,00 g …................................1 m2 (gramáž nanomembrány) 

     0,13 g   .................................1 dm2 

     0,00013 g    ….......................1 cm2, resp. 0,0013 g v 10 cm2 

Ve 20 cm2 je podle výpočtu obsaženo cca 0, 0026 g, tedy 26 mg albuminu celkem. 

3) Obsah značeného albuminu 

 V 1,0 cm2 nanomembrány je obsaženo cca 1,3 mg albuminu celkem, ale 

pouze polovina je značená FICT, takže nanomembrána obsahuje cca 0,65 mg FICT 

značeného albuminu na 1 cm2. 

Navážky nanomembrán:  

Hmotnost jednotlivých vzorků testovaných nanomembrán o ploše 10 cm2 byly:  

 m1 = 0,01200 g   m4 = 0,01290 g 

 m2 = 0,01370 g   m5 = 0,01230 g 

 m3 = 0,01130 g   m6 = 0,01342 g 

Subjektivní pozorování: Po vložení navážených nanomembránek do média pH 7,4 

jsem chování vzorků pozorovala a výsledek zapsala.  

 

4.5.3 Permeace albuminu z vrstev přes sublingvální membránu 

 Pro hlavní úkol jsem si nejprve dle výpočtu připravila 2,0 g 0,6% roztoku 

FITC albuminu v pufru o pH 7,4, který jsem použila jako srovnávací donorovou 

soustavu (výpočet: 0,6 g ve 100 g; 0, 012 g  FICT albuminu ve 2,0 g roztoku). 

 Poté jsem opět výsečníkem vyrazila terčíky o 64 nanovlákenných vrstvách 

o průměru 0,9 cm a takto navrstvené vzorky nanomembrán s albuminem 

jednotlivě zvážila. Celkem jsem takto připravila 8 vzorků (64vrstevných). Čtyři 
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vzorky byly vloženy do pufru o pH 7,4 a další čtyři vzorky do pufru o pH 6,8. 

Zároveň jsem také potřebovala dva čerstvě připravené roztoky FITC albuminu, 

opět jeden o hodnotě  pH 6,8 a druhý o pH 7,4. 

Hmotnost vzorků vrstvených nanomembrán: 

m1 = 0,05778g m5 = 0,05385g 

m2 = 0,05620g m6 = 0,05562g 

m3 = 0,05763g m7 = 0,05025g 

m4 = 0,05814g m8 = 0,05104g 

 

Vzorky jsem vložila do donorové komůrky permeační aparaturky na sublingvální 

membránu, zakápla 400 µl média a vše nechala ve vodní lázni temperované na 

37°C. Po určitých časových intervalech odebírala vzorky a vždy doplnila na 

původní množství média. 

 

Odběry vzorku probíhaly v intervalech: 

po 15 min po 150 min 

po 40 min po 180 min 

po 60 min po 240 min 

po 90 min po 1260 min ( druhý den) 

po 120 min  



30 

5 DOKUMENTACE  
 Protokol 1: Výsledkové výstupy z HPLC stanovení albuminu v rozpouštěcím pokusu 

albuminová nanomembrána  4 x 5 cm
2
 

   1. sada 
      kód odběru Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb005m1 0.411 71 8.5 0.1324 100 0.924 

fb005m2 0.158 76.4 8.5 0.1493 100 0.918 

fb005m3 
      fb005m4 0.149 68 7.9 0.1393 100 0.858 

fb005m5 0.158 97.7 9.4 0.1603 100 0.658 

fb005m6 0.149 74.4 8.4 0.1428 100 0.892 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb015m1 0.348 100.8 10.9 0.1468 100 0.914 

fb015m2 0.151 83.2 9.1 0.1407 100 0.88 

fb015m3 0.179 38.2 4.4 0.1358 100 0.936 

fb015m4 0.159 73.3 7.9 0.1471 100 0.857 

fb015m5 0.15 73.3 8.2 0.1388 100 0.88 

fb015m6 0.16 70.5 7.7 0.1458 100 0.866 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb030m1 0.149 76.1 8.6 0.1423 100 0.885 

fb030m2 0.163 79.3 8.4 0.1486 100 0.812 

fb030m3 0.161 66.1 7.4 0.1482 100 0.97 

fb030m4 0.155 74.3 8.1 0.146 100 0.871 

fb030m5 0.144 136.3 16.9 0.1333 100 0.97 

fb030m6 0.156 71.5 8.3 0.1396 100 0.869 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb060m1 0.156 27.1 3.2 0.1328 100 1.063 

fb060m2 0.142 106.7 11.4 0.1554 100 0.87 

fb060m3 0.152 96.6 10.1 0.1505 100 0.869 

fb060m4 0.153 131 12.3 0.1356 75.549 0.977 

fb060m5 8.83E-02 172.7 19.8 0.1449 100 0.483 

fb060m6 0.141 85.4 11.9 0.1194 10.252 1.146 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb090m1 0.146 85.3 9.7 0.1418 100 0.87 

fb090m2 0.158 102.5 11.1 0.1469 100 0.873 

fb090m3 0.147 87.4 9.7 0.1436 100 0.887 

fb090m4 0.154 93.9 9.7 0.1524 100 0.778 

fb090m5 0.154 92.1 10.2 0.1445 100 0.899 

fb090m6 0.157 96.3 10.5 0.1462 100 0.885 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb120m1 0 
     fb120m2 0.157 99.6 11.4 0.1406 100 0.969 

fb120m3 0.16 93.5 9.4 0.1547 100 0.791 

fb120m4 0.164 30.9 3.2 0.1512 100 0.812 

fb120m5 0.146 92.1 10.7 0.1391 100 0.895 

fb120m6 0.138 145.6 18.3 0.1276 100 0.965 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb150m1 0.158 104.6 11 0.1497 56.902 0.833 

fb150m2 0.158 106.2 11.6 0.1456 100 0.876 

fb150m3 0.16 127.7 13.1 0.1523 100 0.878 

fb150m4 0.203 99.4 3.3 0.1479 100 1.726 

fb150m5 0.162 197 23 0.2156 100 0.568 

fb150m6 0.16 104.5 11.4 0.1534 100 0.896 
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Protokol 2: Výsledkové výstupy z HPLC stanovení albuminu v rozpouštěcím 
pokusu albuminová nanomembrána  2 x 5 cm

2 

 

2. sada  

fb005m1 0.150 75.8 8.4 0.1402 100 0.882 

fb005m2 0.151 79.2 8.7 0.1404 100 0.883 

fb005m3 0.153 68.8 7.6 0.1451 100 0.879 

fb005m4 0.154 70.7 7.8 0.1451 100 0.88 

fb005m5 0.154 65.4 7.2 0.1448 100 0.88 

fb005m6 0.150 76.2 8.4 0.1405 100 0.882 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb015m1 0.148 75.4 8.3 0.1445 100 0.884 

fb015m2 0.146 82.2 9.1 0.144 100 0.88 

fb015m3 0.156 76.6 8.4 0.1452 100 0.881 

fb015m4 0.156 76.6 8.4 0.1452 100 0.881 

fb015m5 0.151 72.1 8 0.1402 100 0.884 

fb015m6 0.152 75 8.3 0.1405 100 0.888 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb030m1 0.152 75 8.3 0.1405 100 0.888 

fb030m2 0.153 85.3 9.4 0.1452 100 0.878 

fb030m3 0.154 77.8 8.6 0.1448 100 0.882 

fb030m4 0.146 73 8.1 0.144 100 0.886 

fb030m5 0.150 75 8.3 0.1437 100 0.893 

fb030m6 0.153 79.2 8.7 0.1449 100 0.885 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb060m1 0.150 87.2 9.6 0.1447 100 0.898 

fb060m2 0.158 110.3 11.6 0.1502 100 0.822 

fb060m3 0.160 74 8.6 0.1429 80.081 0.949 

fb060m4 0.152 85.3 9.4 0.1402 100 0.887 

fb060m5 0.145 88.1 9.6 0.1458 100 0.85 

fb060m6 0.159 94.8 9.9 0.1506 100 0.811 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb090m1 0.160 95.9 10.5 0.1454 100 0.87 

fb090m2 0.155 96.3 11 0.1458 81.021 0.954 

fb090m3 0.159 95.5 9.9 0.1514 100 0.826 

fb090m4 0.146 95.4 10.8 0.1417 72.391 0.916 

fb090m5 0.164 89.7 9.6 0.1476 100 0.837 

fb090m6 0.158 97.7 10.3 0.1499 100 0.852 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb120m1 0.155 96.1 10.5 0.146 100 0.874 

fb120m2 0.15 103.4 11.6 0.1492 50.533 0.938 

fb120m3 0.163 87 9.2 0.1497 100 0.868 

fb120m4 0.155 87.6 9.5 0.1463 100 0.861 

fb120m5 0.163 87 9.2 0.1497 100 0.868 

fb120m6 0.168 101 10.5 0.1515 100 0.859 

 
Time Area Height Width Area% Symmetry 

fb150m1 0.159 105.9 10.9 0.1524 100 0.849 

fb150m2 0.187 170.6 15.4 0.1765 100 0.888 

fb150m3 0.158 98.7 10.8 0.1456 100 0.886 

fb150m4 0.149 92.7 10.3 0.1442 100 0.888 

fb150m5 0.166 92.8 9.4 0.1546 100 0.818 

fb150m6 0.159 94.6 9.7 0.1523 100 0.836 
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Protokol 3: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-
brány při pH 6,8 

Vo  [ml]         Vo = 18.2 

T  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.memb 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

T Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.035 0.6 0.035 6.5 12.9     

40 0.012 0.6 0.013 2.3 4.7     

60 0.016 0.6 0.017 3.1 6.1     

90 0.046 0.6 0.046 8.4 16.9     

120 0.069 0.6 0.070 12.8 25.6     

150 0.101 0.6 0.103 18.8 37.6     

240 0.222 0.6 0.225 41.0 82.0     

640 0.673 0.6 0.680 123.8 247.6     

1200 2.444 0.6 2.466 448.8 897.7     

1440 2.827 0 2.831 515.2 1 030.4     

 
 

     
  

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.741909 


  

Abs. Člen q = -60.25409 


  

Korelační koef. r = 0.985373     
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Protokol 4: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-
brány při pH 6,8 
 

Vo  [ml]         Vo = 17.5 

T  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.memb 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.009 0.6 0.009 1.6 3.1     

40 0.014 0.6 0.015 2.5 5.1     

60 0.024 0.6 0.025 4.4 8.7     

90 0.044 0.6 0.044 7.8 15.6     

120 0.069 0.6 0.071 12.4 24.8     

150 0.143 0.6 0.146 25.5 50.9     

240 0.281 0.6 0.286 50.1 100.2     

640 0.228 0.6 0.238 41.7 83.4     

1200 3.418 0.6 3.426 599.6 1 199.3     

1440 2.735 0 2.737 479.0 958.1     

  
 

          
    

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10 
  

Flux J = 0.792751 
 

Abs. Člen q = -71.77828 
 

Korelační koef. r = 0.928065 
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Protokol 5: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 6,8 

Vo  [ml]         Vo = 17.9 

T  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.memb 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.002 0.6 0.002 0.3 0.7     

40 0.004 0.6 0.004 0.6 1.3     

60 0.004 0.6 0.004 0.7 1.3     

90 0.055 0.6 0.055 9.9 19.9     

120 0.062 0.6 0.064 11.5 23.0     

150 0.094 0.6 0.097 17.3 34.6     

240 0.155 0.6 0.159 28.4 56.8     

640 0.206 0.6 0.211 37.7 75.5     

1200 1.443 0.6 1.450 259.6 519.2     

1440 1.723 0 1.725 308.8 617.6     

 

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.429116    

Abs. Člen q = -36.44914    

Korelační koef. r = 0.966667     
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Protokol 6: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 6,8 

Vo  [ml]         Vo = 18 

T  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.memb 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.003 0.6 0.003 0.5 1.1     

40 0.025 0.6 0.025 4.5 9.0     

60 0.038 0.6 0.039 7.0 13.9     

90 0.166 0.6 0.167 30.1 60.1     

120 0.181 0.6 0.187 33.6 67.2     

150 0.233 0.6 0.239 43.0 86.0     

240 0.523 0.6 0.531 95.5 191.0     

640 1.158 0.6 1.176 211.7 423.4     

1200 4.972 0.6 5.011 901.9 1 803.9     

1440 4.443 0 4.449 800.8 1 601.6     

 
  

              

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 1.278986    

Abs. Člen q = -85.23474    

Korelační koef. r = 0.969482     
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Protokol 7: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 17.6 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.memb 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 7.4 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.006 0.6 0.006 1.1 2.1     

40 0.012 0.6 0.012 2.1 4.3     

60 0.017 0.6 0.017 3.0 6.0     

90 0.032 0.6 0.032 5.7 11.4     

120 0.032 0.6 0.033 5.8 11.5     

150 0.070 0.6 0.072 12.6 25.2     

240 0.162 0.6 0.165 29.0 57.9     

640 0.631 0.6 0.636 112.0 224.0     

1200 4.665 0.6 4.686 824.8 1 649.5     

1440 2.892 0 2.893 509.2 1 018.5     

                

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.98857    

Abs. Člen q = -93.8973    

Korelační koef. r = 0.90488     
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Protokol 8: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 17.8 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.mem 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 7.4 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.008 0.6 0.008 1.4 2.7     

40 0.034 0.6 0.034 6.0 12.0     

60 0.063 0.6 0.064 11.3 22.7     

90 0.086 0.6 0.088 15.6 31.3     

120 0.140 0.6 0.143 25.4 50.7     

150 0.345 0.6 0.350 62.3 124.6     

240 0.202 0.6 0.213 38.0 76.0     

640 0.679 0.6 0.686 122.2 244.3     

1200 0.733 0.6 0.756 134.6 269.1     

1440 0.338 0 0.343 61.1 122.1     

                

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.131865    

Abs. Člen q = 42.88218    

Korelační koef. r = 0.721998     
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Protokol 9: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 18.5 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.mem 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 7.4 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.003 0.6 0.003 0.5 1.0     

40 0.041 0.6 0.041 7.5 15.1     

60 0.037 0.6 0.038 7.1 14.2     

90 0.107 0.6 0.108 19.9 39.9     

120 0.099 0.6 0.103 19.0 38.0     

150 0.155 0.6 0.158 29.3 58.5     

240 0.308 0.6 0.313 57.9 115.8     

640 0.473 0.6 0.483 89.3 178.6     

1200 0.874 0.6 0.890 164.6 329.1     

1440 0.706 0 0.709 131.2 262.5     

                

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.210618    

Abs. Člen q = 21.1224    

Korelační koef. r = 0.95432     
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Protokol 10: In vitro permeace albuminu z 64vrstevné albuminové nanovlákenné mem-

brány při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 17.4 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.mem 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano 64 vrstev 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 7.4 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.005 0.6 0.005 0.9 1.8     

40 0.049 0.6 0.049 8.5 17.0     

60 0.127 0.6 0.128 22.3 44.7     

90 0.811 0.6 0.815 141.9 283.7     

120 0.178 0.6 0.206 35.8 71.6     

150 0.223 0.6 0.230 40.1 80.1     

240 0.383 0.6 0.391 68.0 136.1     

640 0.650 0.6 0.663 115.4 230.8     

1200 1.262 0.6 1.285 223.5 447.0     

1440 1.262 0 1.269 220.8 441.5     

  
 

              

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.287963    

Abs. Člen q = 60.38982    

Korelační koef. r = 0.893205     
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Protokol 11: In vitro permeace albuminu z roztoku při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 18.2 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.mem 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano roztok 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.002 0.6 0.002 0.3 0.6     

40 0.002 0.6 0.002 0.3 0.6     

60 0.007 0.6 0.007 1.2 2.5     

90 0.016 0.6 0.016 2.9 5.8     

120 0.014 0.6 0.015 2.7 5.3     

150 0.026 0.6 0.027 4.9 9.7     

240 0.058 0.6 0.059 10.8 21.6     

640 0.114 0.6 0.116 21.0 42.1     

1200 0.352 0.6 0.355 64.7 129.4     

1440 0.352 0 0.353 64.2 128.3     

                

        

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.097238    

Abs. Člen q = -4.262235    

Korelační koef. r = 0.986772     
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Protokol 12: In vitro permeace albuminu z roztoku při pH 7,4 

Vo  [ml]         Vo = 17.5 

t  [min]             

Cnk  [mg/100ml]         Perm.mem 2 cm
2
 SL 

Vdop  [ml]             

Ck  [mg/100ml]         Alb. nano roztok 

Qt  [g]    FICT alb           

Qt  [µg]    celk. alb        Donor.pH 6.8 

                

t Cnk Vdop Ck Qt Qt      

15 0.004 0.6 0.004 0.69 1.4     

40 0.004 0.6 0.004 0.65 1.3     

60 0.057 0.6 0.057 10.01 20.0     

90 0.078 0.6 0.080 13.94 27.9     

120 0.073 0.6 0.076 13.33 26.7     

150 0.070 0.6 0.072 12.68 25.4     

240 0.107 0.6 0.109 19.16 38.3     

640 0.150 0.6 0.153 26.85 53.7     

1200 0.230 0.6 0.235 41.20 82.4     

1440 0.230 0 0.233 40.74 81.5     

 

 

Parametry regrese 

Počet bodů n = 10     

Flux J = 0.052292    

Abs. Člen q = 14.9617    

Korelační koef. r = 0.944533     
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

 Prvním krokem experimentu bylo makroskopické zjišťování toho, jak se 

jednovrstevná nanomebrána s nanozvlákněným albuminem vizuálně chová ve 

fosfátovém pufru o pH 6,8. Subjektivně pozorovaný výsledek lze popsat tak, že po 

vložení čtverečku nanovlákenné membrány do vialky se zmíněným pufrem se 

membrána ihned částečně rozpustila. V tomto krátkém časovém úseku šlo 

nejspíše o polyethylenoxid, k rozpouštění došlo v průběhu několika vteřin. Naopak 

polyvinylalkohol se zřejmě rozpouštěl pomaleji a postupně uvolňoval albumin, 

jehož FITC podíl situaci umožňoval sledovat. 

 V další fázi experimentu jsem se zabývala chováním membrány složené do 

v mnohočetných vrstev po jejím vložení do pufru pH 7,4. V tomto případě se 

membrána chovala úplně odlišně. Pufrované médium se nebarvilo, ani 

rozpouštěcí děj nebyl vizuálně tak patrný. 

 Tento jev ukázal, že membrána bude lépe a rychleji se rozpouštět při nižším 

pH, tedy při 6,8. Toto pH bývá uváděno jako obvyklé např. ve slinách.  

 Kinetiku rozpouštění FICT albuminu bylo možné lépe posoudit 

a charakterizovat až po zpracování disolučních dat. K tomu bylo zapotřebí určit 

a nastavit vhodné parametry stanovení na sestavě Agilent Technologies 1200, 

Tohoto úkolu se ujal Mgr. Pavel Berka (katedra farm. Technologie FaF UK). S jeho 

přispěním jsem mohla proměřit připravené kalibrační roztoky a poté sestavit 

potřebné kalibrační závislosti. 

 Pro danou první část experimentů byly získané kalibrační závislosti 

dostačující pro primární posuzování výsledků stanovení FICT albuminu, resp. také 

vyčíslení celkově rozpuštěného albuminu. Stanovení FICT albuminu nejen 

v roztocích pro kalibraci ale i při orientačních testech jeho disoluce 

z nanovlákených membrán nečinila zásadní problémy. Získávané chromatografické 

záznamy při fluorescenční detekcí poskytovaly pro účely této práce dostatečně 

hodnověrné odečty ploch pod píků albuminu, jak jsou se všechny potřebnými 
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podrobnostmi uvedeny v Protokolech 1 a 2 v části 5. Dokumentace. Jedná se 

o hodnoty retenční časů (Time), plochy pod píkem (Area), výšku píků (Height), 

šířku píků (Width), podílu ploch píku FICT na celkově odečtené ploše při jednom 

stanovení (Area%) a údaj o symetrii (Symmetry). Analyzované odběry vzorků 

s FICT albuminem až na malé vyjímky splňovaly všechny požadované parametry.  

 Totéž ovšem neplatilo u pozdějšího stanovení albuminu při permeačních 

pokusech, jak dokumentuje kallibrační závislost na Obr. 6.1.  

Obr. 6.1: Kalibrace FICT albuminu pro stanovení při pH 7,4 

 

 Vzhledem k zaměření práce přesto nebylo nutné metodiku stanovení FICT 

albuminu optimalizovat. Pro odpovědi na otázky spojené se zadáním práce jsou 

i takto získané výsledky stanovení FICT s popsanými hlavními parametry stanovení 

dostačující.   

 Otázkou bylo, jestli se bude albumin obsažený v nanovláknech rozpouštět 

dostatečně rychle a tak byl k dispozici pro případný průnik uvažovanou 

A 
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sublingvální membránou. První pozitivní náznaky již poskytlo samotné 

makroskopické pozorování, jak je zmíněno výše. Druhou a přesvědčivější odpověď   

přineslo pozorování 64vrstevných terčíků albuminové nanomembrány po vložení 

do donorové části permeační komůrky. Ukázalo se, že celá sestava 64 vrstev 

membrány v kruhové výseči je po zalití 200 µl pufru pH 6.8 prakticky okamžitě 

v celém objemu velmi dobře smáčena a okamžitě se ze všech povrchů začně 

rozpouštět. Proces prvního nasátí pufru pH 6,8 byl tak intenzivním že jsme se 

rozhodli doplňovat v permeačních pokusech donorový prostor s mnohovrstevný 

nanovlákenným rezervoárem dalšími 200 µl pufru, tedy celkem 400 µl, a to 

najednou, jedním přídavkem na začátku permeace. 

 Upřesnění prvotního odhadu o dostatečně rychlém a úplném rozpouštění 

albuminu bylo podchyceno v disolučním testu. Byl proveden celkem ve dvou 

sadách po šesti 64vrstevných membránkách, jak je patrné také ze sestav 

primárních dat z příslušných stanovení FICT albuminu.  

 Další hodnocení takto získaných výsledků z rozpouštění spočívalo v jejich 

přepočtu kalibrační rovnicí: y = 240.2 A + 19.3      (1) 

  ve které y …… koncentrace FICT [µg/0,1 ml]   

      A  …….. plocha pod píkem (x) 

 Při počtu 5 kalibračních bodů v koncentracích 2, 1, 0,5, 0,25 a 0,1 (µg/0,1 

ml) činila hodnota korelačního koeficientu r = 0.971, což pro daný účel a n = 5 bylo 

shledáno jako dostačující. 

 Je důležité znovu zmínit, že z technických důvodů (nové standardy, změna 

průtoku mobilní fáze) byla kalibrace prováděna opakovaně, vždy pro každý typ 

měření a každou novou situaci zvlášť.  

 Po kalibračním přepočtu byly tedy vytvořeny pro disoluci každé sady 

planárních (nevrstvených) albuminových membrán souhrnné grafy. Jsou ukázány 

na Obr. 6.2 s vyčíslením koncentrací [µg/20 ml] FITC albuminu v disolučním médiu 

za použití nanomembrány membrány o ploše 4 x 5 cm.  
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Obr 6.2: Časový průběh koncentrací FICT albuminu při rozpouštění v pufru pH 7,4 

z albuminové nanomembrány o ploše 20 cm2 

 

Na spodním Obr. 6.3 je znázorněn časový průběh rozpouštění albuminu včetně 

neznačeného z membrány o ploše 2 x 5 cm. 

Obr. 6.3 Časový průběh koncentrací FICT albuminu při rozpouštění v pufru pH 7,4 

z albuminové nanomembrány o ploše 10 cm2 

 

t [min] 

[µg/ml] 
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 Z obou těchto testů rozpustnosti vyplynul pracovní závěr v tom smyslu, že 

oproti standardům ztěžuje stanovení FICT albuminu přítomnost rozpuštěných 

součástí nanomembrány. Proto byla u uvedené druhé sady vzorků v rozpouštěcím 

pokusu použita menší plocha membrány. Celkové kolísání naměřených emisních 

hodnot albuminu bylo potom mnohem menší. Přes uvedené výhrady byla pro 

další část pokusů považována metodika fluorescenčního stanovení za dostatečnou 

a použitelnou pro orientační permeační pokus.  

 Z rozpouštěcího pokusu bylo především jasné, že se albumin 

z nanovlákenných membrán rozpouští v prostředí obou pufrů velmi rychle, přitom 

lépe a rychleji při pH 6,8. V případě hypotetického sublingválního podání by tudíž 

z tohoto pohledu mohlo pH v oblasti obvyklých hodnot u slin dobře vyhovovat.  

 Hlavní úkolem experimentu byl pokus o hodnocení permeace albuminu 

z mnohovrstevné nanomembrány uzpůsobené jako nosič albuminu v roli 

modelového proteinu sublingvální membránu in vitro. Hodnoty naměřené pro 

čtyři donorové vzorky 64vrstevné nanomembrány převrstvené pufrem pH 6.8 

( č. 1 až č. 4), převrstvené pufrem 7.4 (č. 5 až č. 8) i dvou permeačních buněk 
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s aplikovaným donorovým roztokem albuminu při pH 6,8 (č. 9 a 10) jsou 

jednotlivě obsaženy v Protokolech 3 až 12 a shrnuty v Tab. 6.1 až 6.3. 

Tab. 6.1: Permeace albuminu z 64vrstevné nanovlákenné membrány při pH 6,8 

množství 
albuminu doba odběru (min) 

Q [µg] 15 40 60 90 120 150 180 240 640 1200 

č. 1  
 

0.64 0.85 2.21 3.26 4.75 6.53 10.30 31.05 112.51 

č. 2 0.51 0.75 1.22 2.11 3.30 6.68 7.36 13.04 10.61 157.34 

č. 3 0.19 0.26 0.26 2.65 2.97 4.44 7.14 7.25 9.56 66.49 

č. 4 0.24 1.25 1.84 7.72 8.43 10.80 16.05 24.14 53.39 228.79 

průměr Q 0.67 0.73 1.04 3.67 4.49 6.67 9.27 13.68 26.15 141.28 

SEM 0.63 0.35 0.57 2.35 2.28 2.53 3.93 6.38 17.91 59.87 

 

Tab. 6.2: Permeace albuminu z 64 vrstevné nanovlákenné membrány při pH 7,4 

Množství 
albuminu Doba odběru (min) 

Q [µg] 15 40 60 90 120 150 180 240 640 1200 

č. 5 0.38 0.65 0.86 1.56 1.56 3.34 4.68 7.56 29.11 214.67 

č. 6 0.45 1.64 2.98 4.04 6.52 15.98 7.54 9.38 31.34 33.81 

č. 7 0.22 1.97 1.80 5.00 4.67 7.22 8.46 14.26 21.84 40.30 

č. 8 0.34 2.34 5.93   8.27 10.36 11.55 17.72 29.99 58.14 

Průměr Q 0.35 1.65 2.89 3.53 5.25 9.23 8.06 12.23 28.07 86.73 

SEM 0.10 0.56 0.87 1.45 2.05 5.29 1.61 2.83 4.06 83.77 

 

Tab. 6.3: Permeace albuminu z donorového roztoku při pH 6,8 

Množství 
albuminu 

 
Doba odběru (min)  

Q [µg] 15 40 60 90 120 150 180 240 640 1200 

č. 9 0.18 0.17 0.41 0.82 0.75 1.31 1.53 2.79 5.33 16.28 

č. 10 0.28 0.27 2.73 3.68 3.48 3.31 4.36 5.02 6.98 10.69 

Průměr Q 0.23 0.22 1.57 2.25 2.11 2.31 2.95 3.90 6.16 13.48 



48 

 

 Získané hodnoty ploch pod křivkou chromatografických záznamů 

fluorescence FITC albuminu a z nich vypočtené hodnoty Q permeovaných 

množství albuminu byly poněkud překvapivě měřeny již po 15 minutách pokusu. 

A v celém dalším průběhu permeačního pokusu v podstatě pořád monotónně 

narůstaly. Proto byly pro odhad číselných parametrů permeace zpracovány 

pomocí lineární regrese.  S vyčíslením hodnot fluxů J [ng/cm2/h] byly současně 

získány příslušné koeficienty r lineární korelace každé z jednotlivých regresí, což 

při počtu obvykle 10 prokládaných bodů (n = 10) lze považovat za potvrzení 

lineárního průběhu permeace ve sledovaném časovém úseku. Všechny získané 

hodnoty jsou shrnuty v tabulce 6.4.  

 Průměrné hodnoty fluxů albuminu jsou pro názornost ještě převedeny do 

grafu na Obr. 6.4  

 

Tab. 6.4: Souhrnné výsledky in vitro permeace albuminu přes membránu SL-kryo 
  
  Flux J 

[ng/cm2/h] 

 

R 

 Flux J 

[ng/cm2/h] 

 

r 

 Flux J 

[ng/cm2/h] 

 

r 

č. 1 0,742 0,985 č. 5 0,988 0,904 č. 9 0,097 0,987 

č. 2 0,793 0,928 č. 6 0,132 0,722 č. 10 0,053 0,945 

č. 3 0,429 0,966 č. 7 0,210 0,954    

č. 4 1,279 0,969 č. 8 0,288 0,893    

prům  J 0,81   0,40   0,77  

SEM 0,30   0,34     
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Obr. 6.4: Srovnání průměrných permeačních fluxů J [ng/cm2/h] albuminu přes 
sublingvální membránu in vitro 
 

 Z obou závěrečných prezentací výsledků permeace albuminu je zřejmé, že  

Tento protein za daných podmínek sublingvální membránou proniká, což je 

zjištění nejzajímavější, a vyžádá si dalšího ověření. 
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7 ZÁVĚRY 

 
1. Nanovlákenná membrána s obsahem 10 % albuminu v sušině zvlákněná 

elektrospiningem ve směsi POE a PVA se ve vodném prostředí fosforečnanových 

pufrů pH 6,8 a pH 7,4 velmi dobře smáčí jak v podobě jedné planární membrány, 

tak v podobě 64vrstvých kruhových výřezů o půdorysné ploše cca 0,8 cm2, 

(celkové ploše 10 cm2). 

2. Při rozpouštění je makroskopicky patrné, že v prvním časovém intervalu řádu 

jednotek sekund proběhne první fáze, která je následována v časovém intervalu 

asi do jedné minuty druhou fází, při které se membrána zmizí z dohledu vizuálním 

pozorováním. 

3. V rozpouštěcím pokusu byly ověřeny podmínky vhodné pro fluorescenční 

stanovení FICT albuminu, který v nanovláknech tvoří 50 % celkově obsaženého 

albuminu. 

4. V rozpouštěcím pokusu bylo potvrzeno velmi rychlé rozpouštění nosičové 

nanovlákenné membrány s obsahem albuminu. Většina albuminu byla dostupná 

k analýze již do 3, resp. 5 minut.  

5. Pro zlepšení  podmínek pro stanovení FIVT albuminu byla u dalších v dalších 

pokusech snížena celková plocha testovaných vzorků a tím také jejich gramáž. 

Stanovení poté poskytovalo méně variabilní výsledky FICT albuminu, zřejmě 

v důsledku snížení množství PEO a PVA v odebíraných vzorcích 

6. Časový průběh in vitro permeace albuminu přes sublingvální membránu ukázal 

dlouhou, vlastně až 24 h trvající lineární periodu, a to jak při permeaci  

z nanovlákenných membrán tak i srovnávacího roztoku. To umožnilo vyčíslit 

hodnoty příslušných fluxů albuminu. 

7. Průměrné hodnoty fluxů albuminu za daných podmínek činily cca J = 0,81 

[ng/cm2/h] při SEM = 0,30 v případě 64vrstevné nanomembrány z donorového 

prostředí pH 6,8, J = 0,40 [ng/cm2/h] při SEM = 0,34 a z donorového prostředí při 

pH 7,4 a J = 0,77 [ng/cm2/h] z roztoku pH 6.8. 
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