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Pevné roztoky jsou dvou a vícesložkové, jednofázové směsi pevných látek, obvykle 
polymerního nosiče a účinné látky (API) v amorfním stavu. Hlavní předností těchto soustav je 
potenciál zvyšovat rozpustnost API, kterou obsahují. Jejich využití však komplikuje řada faktorů, 
které masivnějšímu rozšíření zatím brání. Mezi ně patří obtížné určování rozpustnosti léčivých 
látek v polymerním nosiči, malá předvídatelnost jejich fyzikální stability i těžkosti spojené 
s výběrem vhodného výrobního procesu a jeho fungováním v průmyslovém měřítku.  

Experimentální část práce je rozdělena do tří úseků. V prvním z nich byly pomocí 
spektrálních zobrazovacích metod (infračervená a Ramanova mikrospektrometrie) hodnoceny 
polymerní filmy s obsahem API (dabigatran etexilát) nanesené na skleněných deskách. 
Hodnocené vzorky obsahovaly jeko polymerní nosič Kollidon VA64, Povidone K30 a Soluplus, 
každý s obsahem 10, 25, 50 a 75 % (m/m) API. U vzorků s obsahem Kollidonu VA64 a Soluplusu s 
obsahem 75 % API bylo detekováno vydělování částic API, tedy druhá fáze. 

V další části práce byl zkoumán vliv metody přípravy na fyzikálně chemické vlastnosti 
pevných disperzí. Zvolená modelová směs API:polymer (febuxostat:Soluplus, 1:2 m/m) byla 
zpracována deseti různými postupy. Získané vzorky byly podrobeny analýze nukleární 
magnetickou rezonancí (C13 ssNMR), infračervenou a Ramanovou mikrospektrometrií, 
modulovanou diferenční skenovací kalorimetrií, analýze specifického povrchu (BET), 
mikroskopické analýze velikostí částic a disolučnímu testování. Získané výsledky byly zpracovány 
pomocí nástrojů multivariační datové analýzy (analýza hlavních komponent a metoda nejmenších 
čtverců – diskriminační analýza). Nejrychlejší a navzájem podobný disoluční profil byl pozorován 
u vzorků získaných sprejovým sušením a hot-melt extruzí (HME), přestože fyzikálně chemický 
profil těchto dvou vzorků byl velmi rozdílný. 

Poslední úsek práce se soustřeďuje na systematický popis procesu zpracování modelové 
směsi (febuxostat:Soluplus, 1:2 m/m) pomocí HME. Vliv jednotlivých vstupních proměnných 



parametrů konkrétního zařízení (ThreeTec ZE 12) na ukazatele průběhu procesu a kvality 
produktu je popsán pomocí sady statisticky navržených experimentů (DoE). Jako nejvýznamnější 
procesní parametry s ohledem na průběh procesu a kvalitu produktu je možné označit procesní 
teplotu a design šroubů. 

Z výsledků práce lze v počátečních fázích technologického vývoje léčivého přípravku 
využít především inovovanou metodu výběru vhodného polymerního nosiče, založenou na 
spektrálním mapování polymerních filmů. Zajímavé jsou vztahy mezi jednotlivými parametry 
výrobních metod a kvalitou pevných disperzí nově popsané pomocí nástrojů statistické analýzy a 
porovnání vlivu jednotlivých parametrů použitých metod na disoluční chování vzorků. Poznatky 
o vlivu procesních parametrů výrobního zařízení pro HME ThreeTec ZE12 lze využít v pokročilé 
fázi vývoje ke zlepšení průběhu procesu a kvality finálního produktu. 
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