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Abstrakt
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra:

Farmaceutické technologie

Školitel:

prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

Posluchač:

Romana Milerová

Název diplomové práce:

Využití průtokové disoluční metody u léčivých
přípravků s řízeným uvolňováním

Disoluční studie jsou velmi účinným nástrojem pro snadné a efektivní získávání
informací o chování léčivých přípravků v lidském organismu. Po celá desetiletí jsou
úspěšně využívána při vývoji lékových forem a při kontrole kvality šarží během
rutinní výroby. In vitro testování disoluce se stalo ještě důležitějším z toho důvodu,
že se na základě jejich výsledků stanovuje korelace in vitro/ in vivo.
Tato diplomová práce se zabývá využitím průtokové disoluční metody u léčivých
přípravků s řízeným uvolňováním. Práce obahuje jak konkrétní popis metody
s průtokovou celou, tak zkušební metody uvedené v Českém lékopise, které ji
využívají. Následuje rozdělení podle lékových forem spolu s popisem modifikací
metod s průtokovou celou. Jelikož byl přístroj s průtokovou celou původně navržen
pro perorální lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva, je nejrozsáhlejší část
práce zaměřena právě na tuto cestu podání. V posledních letech však dochází
k nárůstu parenterálních léčivých přípravků s řízeným uvolňováním, a proto je část
práce věnována i této lékové formě. Další kapitola je věnována využití přístroje
s průtokovou celou u inhalačních lékových forem.
Některé z metod popsaných v této práci jsou určeny k použití pouze ve výzkumu a
vývoji a nemusejí být vhodné pro rutinní kontrolu kvality. Navzdory tomu, že tyto
metody nejsou standardními lékopisnými metodami, mají i tak potenciál poskytnout
cenné informace o očekávaném chování léčivé látky in vivo.
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Abstract
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of:
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Consultant:

prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

Student:

Romana Milerová

Title of Thesis:

Usage of flow through cell dissolution method for
medical preparations with controlled release

Dissolution studies are a very effective tool for easy and efficient obtaining
information about the behavior of medical preparations in the human body. For
decades, it has been successfully used in the development of dosage forms as well as
in quality control for batch quality control during routine production. In vitro
dissolution testing has become even more important because the in vitro/ in vivo
correlation is based on their results.
This diploma thesis presents the usage of flow through cell dissolution method for
medical preparations with controlled release. This work describes both the specific
description of the flow thorough cell method and the test methods specified in the
Czech Pharmacopoeia which uses it. Next, follows a breakdown according to the
dosage forms together with a description of the modification of the flow through
methods. Since the flow through cell was originally designed for oral controlled
release drug formulations, the most extensive part of the work is focused on this
route of administration. In recent years, however, there has been an increase in
parenteral medical preparations with controlled release, and therefore a part for this
drug form of adminisration is also described. The next chapter is focused on the
usage of flow through cell method for inhalation dosage forms.
Some of these methods are intended to be used only in research and development and
may not be suitable for routine quality control. Despite the fact that these methods
are not standard pharmacopoeial methods, they still have the potential to provide
valuable information on the expected behavior of the active substance in vivo.
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Zadání
Cílem této rešeršní diplomové práce je z dostupné aktuální literatury zpracovat
přehled o využití průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným
uvolňováním. Jednotlivé části jsou věnovány souhrnu metod disoluce využívající
přístroj s průtokovou celou uvedené v Českém lékopise i nelékopisným metodám,
které tento přístroj využívají. Práce se zejména zaměřuje na jejich použití u léčivých
přípravků s řízeným uvolňováním.
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1.

Úvod

Disoluční studie (rozpouštěcí studie) se řadí mezi hlavní charakteristiky lékových
forem s řízeným uvolňováním léčiva. Stanovuje se jimi uvolňování léčivé látky
z lékové formy v předepsané kapalině (disoluční médium, disoluční roztok) a
v předepsaném čase. Používají se především k hodnocení kvality léčivých přípravků.
Na základě jejich výsledků lze odhadnout také biologickou dostupnost léčivé látky in
vivo (korelace in vitro/ in vivo) a bioekvivalenci generických léčiv, tzn., že se studie
používají pro stanovení shody s danými požadavky na disoluci, která se hodnotí na
základě faktorů podobnosti a rozdílnosti. Při vývoji nových léčivých přípravků se
zkouška disoluce používá také k odhadu chování lékové formy v organismu.
Předpověď terapeutické účinnosti na základě korelace výsledků in vitro/ in vivo je
často velice obtížná z důvodu složitosti procesů absorpce a distribuce léčiva k místu
jeho působení v organismu. Navzdory tomu může tato zkouška poskytnout cennou
informaci o biologické dostupnosti léku. Zkušenosti dokazují, že jestliže se našel
medicínsky významný rozdíl v biologické dostupnosti léčiv z různých přípravků, je
právě test disoluce efektivní metodou při jeho zjištění. Velmi důležité jsou disoluční
testy především tehdy, když je rychlost rozpouštění léčivé látky limitujícím stupněm
pro její absorpci. Z tohoto důvodu se disoluční testy používají jako významná
lékopisná kontrolní metoda a jsou nezbytnou součástí registrační dokumentace
léčivého přípravku.1
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2.

Disoluční metody

Poprvé se o disoluci zmínili Noyes a Whitney v roce 1897. V roce 1900 Brunner a
Tolloczko doložili, že rychlost rozpouštění je závislá na rychlosti míchání roztoku,
teplotě, médiu a nastavení disolučního přístroje.2 V roce 1970 byla metoda rotujícího
košíčku přijata jako oficiální disoluční metoda v Americkém lékopisu (USP XVIII),
a o osm let později USP publikuje podmínky pro provádění disolučních testů pro
tablety s prodlouženým uvolňováním léčivé látky. Poté byla zavedena disoluční
metoda s míchadlem, která se stala nejpoužívanější disoluční metodou nejen pro
perorální, ale také pro transdermální lékové formy. Přístroj s průtokovou celou byl
navržen jako alternativní postup v roce 1981, použitelný především pro špatně
rozpustné léčivé látky. V roce 1990 se metoda stala lékopisnou.3
Testování disoluce je oficiální zkouška používaná lékopisy pro hodnocení
uvolňování léčiva z pevných a polotuhých lékových forem. Ačkoliv byla původně
vyvinuta pro kvantifikaci množství a rozsahu uvolňování léčivé látky z pevných
perorálních lékových forem s okamžitým uvolňováním a poté pro pevné perorální
lékové formy s modifikovaným uvolňováním, aplikace disolučních testů se začala
rozšiřovat i na ostatní lékové formy (v literatuře nazývány jako nové nebo speciální)
jako jsou suspenze, tablety rozpadající se v ústech, žvýkací tablety, žvýkací gumy,
transdermální náplasti, polotuhé topické přípravky, aerosoly, čípky, implantáty,
injekční mikročásticové přípravky nebo liposomy.4
O testu pro pevné perorální lékové formy s okamžitým uvolňováním se obvykle
mluví jako o testu disolučním, protože rozpouštění léčivé látky v disoluční médiu
probíhá rychle. U lékových forem, které se nepodávají ústy, jako jsou topické a
transdermální léčivé přípravky, čípky a jiné, by se mělo spíše o testu mluvit jako o
testu uvolňování léčiva (drug release test), případně in vitro uvolňování (in vitro
release). Vzhledem ke značným rozdílům ve složení speciálních lékových forem,
v jejich

rozdílných

fyzikálně-chemických

vlastnostech

a

jedinečnému

fyziologickému prostředí, ve kterém by měly uvolňovat léčivou látku, není možné
navrhnout jeden jediný testovací model, který by bylo možné používat ke studiu
uvolňování léčivých látek u všech lékových forem univerzálně. Proto se používají
různé přístroje, postupy a techniky, které se liší případ od případu a metoda může být
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specifická pro určitou lékovou formu, druh formulace, nebo dokonce pro konkrétní
léčivý přípravek.5
Postupy pro disoluční testování pevných perorálních lékových forem s okamžitým
uvolňováním nebo s řízeným uvolňováním léčiva, byly značně propracovány a
standardizovány v uplynulém čtvrtstoletí a jsou řádně popsány v lékopise. Existují
ale i některé lékové formy, pro které postup disolučního testování v lékopise stále
není popsaný (tj. většina tzv. speciálních lékových forem). Pokyny pro testování
disoluce speciálních lékových forem popisuje zpráva ze sympozia Mezinárodní
farmaceutická federace (FIP) s americkou asociací farmaceutických vědců (AAPS).
Použitá disoluční technika by měla být vybrána na základě vlastností lékové formy a
měla by zohledňovat zamýšlený způsob podání.5
Testování disoluce je běžně používáno jak ve farmaceutickém průmyslu při rutinní
kontrole kvality (Quality Control – QC), tak v oblasti výzkumu a vývoje (Research
and Development – R&D). Zaměřením zkoušek disoluce v QC je shoda mezi
šaržemi a detekce výrobních odchylek. Pro účely QC by měl být test navržen tak,
aby prokázal, že lékové formy byly vyrobeny podle specifikací a všechny kritické
výrobní kroky vedly ke konzistentnímu produktu. V R&D se zkouška disoluce
zaměřuje na to, aby poskytla předpověď uvolňování léčivé látky vzhledem k in vivo
chování léčivého přípravku.6
Ve většině případů cíle QC a R&D vyžadují navrhnout dva různé disoluční
protokoly. Příliš diskriminační test by mohl být vhodný pro účely kontroly kvality,
aby bylo možné odhalit i malé výrobní odchylky. Takový test však není žádoucí pro
předpověď chování léčivého přípravku in vivo. Testování disoluce by mělo být
citlivým a spolehlivým ukazatelem biologické dostupnosti. Testování disoluce se zde
využívá jako prostředek pro předpověď chování léčivého přípravku in vivo. To
vyžaduje, aby in vitro a in vivo rozpouštěcí vlastnosti lékové formy byly buď
podobné, nebo měly navzájem škálovatelný vztah.4
Rozdíly v přístupu QC a R&D vyvolávají otázku nejvhodnějšího disolučního média
pro zamýšlený účel. Typická disoluční média uvedená v Českém lékopise jsou:
zředěná kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, acetátové a fosforečnanové
tlumivé roztoky o různém pH, dále je v lékopisu uvedená simulovaná střevní tekutina
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o pH 6,8 a simulovaná žaludeční tekutina. 7 Avšak tyto druhy médií simulují pouze
účinky pH a osmolarity na uvolňování léčivé látky.8 Taková média jsou dobře
charakterizovaná, snadno reprodukovatelná a rutinně používaná v protokolech QC.
Nicméně je zapotřebí více fyziologicky přizpůsobených médií, pokud je disoluční
test určen jako prostředek pro předpověď chování léčivého přípravku.9 Z tohoto
důvodu bylo navrženo a úspěšně použito několik biorelevantních disolučních médií,
jejichž příklady a použití budou uvedena dále.
2.1

Disoluce v Českém lékopise

Český lékopis definuje disoluci pravou a zdánlivou. Dále popisuje zkoušku disoluce
pevných lékových forem, zkoušku disoluce transdermálních přípravků, zkoušku
disoluce léčivých žvýkacích gum a zkoušku disoluce lipofilních tuhých lékových
forem. Metoda s průtokovou celou se používá u perorálních lékových forem
s řízeným uvolňováním léčivé látky pro měření rozpuštěné léčivé látky v určitých
časových intervalech a pro charakterizaci čistých vlastností léčivé látky (zdánlivá
disoluce). Modifikovaná průtoková cela se používá ke stanovení disoluce léčivé látky
z lipofilních lékových forem, jako jsou některé čípky a měkké želatinové tobolky.7
Disoluce pevných lékových forem podávaných perorálně se stanovuje podle
aktuálně platného lékopisu v jednom ze čtyř přístrojů, tj. přístroj s košíčkem,
míchadlem (pádlem), vratným válcem a průtokovou celou. Při stanovení disoluce
musí být specifikován použitý přístroj, složení, objem a teplotu disolučního média,
rychlost otáčení nebo průtok disolučního média; doba, metoda a množství
testovaného roztoku pro vzorkování nebo podmínky průběžného sledování, metoda
analýzy a kritéria přijatelnosti. Vzorky rozpuštěného léčiva se odebírají v určitém
časovém intervalu a nahrazují se stejným objemem nového disolučního média o
teplotě 37 ºC, nebo se počítá s jeho úbytkem. Pokud se použije automatický přístroj
pro odběr vzorků on-line, disoluční médium se vrací zpět do nádoby a není třeba ji
doplňovat.7 V odebraných vzorcích, se pomocí vhodné analytické metody, stanovuje
uvolněné množství léčivé látky. Množství uvolněné léčivé látky v daných časových
intervalech se nazývá disoluční profil léčiva.10
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Zkouška zdánlivé disoluce se používá ke stanovení zdánlivé disoluční rychlosti jak
čistých pevných látek, tak léčivých látek z léčivých přípravků ve formě prášků nebo
granulí. Přístroj pro provedení zkoušky se skládá ze zásobníku pro disoluční
médium, z čerpadla, ze svisle umístěné průtokové cely a vodní lázně temperované
obvykle na 37 ± 0,5 °C (Obr. 1A). Průtoková cela (Obr. 1B) je složena ze tří
vzájemně propojených částí. Dolní část (A) drží systém sítek a filtrů, na které se
umístí prášek. Střední část, která se nasadí na dolní, obsahuje vložku (D), jež
zachytává vzorek při průtoku disloučního média celou. Tato vložka se skládá ze dvou
částí: kuželového síta (B), které je umístěno na vzorku, a svorky (C) umístěné
uprostřed středního dílu. Druhý filtrační systém (mřížka a filtr) je umístěn nahoře ve
střední části (E) před připojením k vrchní části (F), jímž odtéká z cely disoluční
médium.
Měřený vzorek se umístí na systém sítek a filtrů do spodní části průtokové cely a
zároveň se vzorek v cele také zváží. Výsledky je možné vyjádřit jako množství
rozpuštěné látky za jednotku času, nebo jako disoluční čas celého vzorku a jeho
dílčích etap.7

Obr. 1 A: Přístroj s průtokovou celou7
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Obr. 1 B: Průtoková cela pro zkoušku zdánlivé disoluce (rozměry v mm)7
2.1.1 Metoda s průtokovou celou
Systém s průtokovou celou je lékopisný přístroj skládající se ze zásobníku
obsahujícího disoluční médium, peristaltické nebo pulzní pumpy na disoluční
médium, průtokové cely s léčivou látkou nebo lékovou formou, vodní lázně a
vhodného analytického přístroje.
Průtoková cela má většinou kuželovitý tvar spodní části a válcovitou vrchní část.
Cely pro disoluční testování perorálních tablet mají dvě velikosti: velká má průměr
22,6 mm (přibližný objem bez skleněných kuliček je 19 ml) a malá, o průměru
12,0 mm (přibližný objem 8 ml). Cela je vyrobena z průhledného a inertního
materiálu a je svisle spojená s filtračním systémem. Spodní část cely je naplněná
malými skleněnými kuličkami o průměru asi 1 mm, které zajišťují laminární tok, a
jednou kuličkou o průměru asi 5 mm umístěnou do špičky kužele, která zabraňuje
propadávání materiálu do přívodné trubice. Vzorek může být umístěn v držáku, ale
také na nebo mezi skleněnými kuličkami. Cela se ponoří do vodní lázně, která
udržuje disoluční médium na standardní teplotu.
Pumpa vytlačuje disoluční médium zespodu nahoru přes vertikálně umístěnou
průtokovou celu. Pumpa může čerpat médium rychlostí 240 ml/hod až 960 ml/hod, a
to při standardním průtoku 4 ml/min, 8 ml/min a 16 ml/min. Pumpa musí zajišťovat
konstantní tok a průtokový profil je sinusoidní s pulzací 120 ± 10 pulzů/min. Lze
13

také použít pumpu s nepulzujícím průtokem. Postupy zkoušky disoluce za použití
přístroje s průtokovou celou se musí charakterizovat se zřetelem na rychlost a
pulzaci. Roztok s uvolněnou léčivou látkou vystupuje horní částí cely, ve které je
umístěn filtr.7,11
Filtr zabraňuje úniku nerozpuštěných částic. Nejčastěji se používají filtry ze
skleněných vláken (s jednou velikostí pórů nebo kombinované). Použití skleněných
filtrů je někdy využíváno u lékových forem s nerozpustnými a/nebo slepujícími se
částicemi. Vhodný výběr filtru je nezbytný pro účinnou filtraci a současně aby
nevyvíjel zpětnému tlaku směrem dovnitř cely a neovlivňoval tak disoluční proces.12
Vzorky lze analyzovat přímo, s použitím UV-VIS spektrofotometru nebo optické
sondy nebo mohou být odebírány ve frakcích a analyzovány pomocí HPLC či jiné
vhodné metody. Odběr vzorků je možné zautomatizovat, tím se zajistí vždy stejný
odběr vzorků.11

Obr. 2: (A) Velká a (B) malá průtoková cela pro stanovení disoluce tablet a tobolek
(rozměry v mm)7
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Jak již bylo uvedeno v úvodu, tato metoda byla vyvinuta pro špatně rozpustné léčivé
látky a pro perorální lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva. U nich je důležité
zachovat tzv. „sink” podmínky, které zohledňují nulovou nebo nízkou koncentraci
léčivé látky v disolučním médiu během experimentu tak, aby nedošlo ke změně
koncentračního gradientu a ovlivnění procesu disoluce.3 Americký lékopis
doporučuje, aby maximální koncentrace léčivé látky v disolučním médiu byla
nejméně třikrát nižší než koncentrace jejího nasyceného roztoku. Pro málo rozpustná
léčiva je doporučeno udržovat koncentrace pod 10 % koncentrace nasyceného
roztoku. Některé publikace dokonce doporučují udržovat maximální koncentraci pod
10 % koncentrace nasyceného roztoku.13 Sink podmínky zvyšují diskriminační sílu
testu a jsou v souladu s očekávanými luminálními podmínkami pro lipofilní, ve vodě
špatně rozpustné léčivé látky.14
Disoluční metoda používající průtokovou celu může pracovat dvěma různými
způsoby. Jedná se o otevřený nebo uzavřený systém. Otevřený systém využívá
situace, kdy přes průtokovou celu kontinuálně proudí stále čerstvé médium s nulovou
koncentrací léčiva. Druhou možností je uzavřený systém, ve kterém koluje v jednom
systému stále stejný objem média.15
Otevřený systém je vhodný pro udržení „sink” podmínek, dále se doporučuje
používat u špatně rozpustných léčiv nebo pokud mají být provedeny změny pH
disolučního média, např. pro zabezpečení lepší simulace podmínek v trávicím
traktu.15

Průtokový

systém

více

napodobuje

fyziologické

prostředí

gastrointestinálního traktu, a tím i absorpci do systémové cirkulace.3
V uzavřeném systému prochází médium přes vzorek a následně se vrací zpět
pomocí pumpy do průtokové cely a ke vzorku. Zásobník s disolučním médiem je
umístěn v rovině a umožňuje míchání a zahřívání média a následně odběr vzorků.
Koncentrace léčiva v médiu se v průběhu času zvyšuje, proto je uzavřený systém
dobrá volba, když je rozpustnost menším problémem, než když je potřeba řešit další
problémy jako je např. mez kvantifikace.16
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Obr. 3: Schéma přístroje s průtokovou celou: a) otevřený systém; b) uzavřený
systém3
Pro špatně rozpustné léčivé látky je disoluce limitujícím krokem pro rychlost jejich
absorpce. Na základě rozpustnosti maximální dávky léčivé látky a její střevní
permeability Amidon a kol. v roce 1995 zavedli biofarmaceutický klasifikační
systém rozdělující léčivé látky do 4 tříd.17 Léčivá látka je považována za vysoce
rozpustnou, jestliže se její nejvyšší léčebná dávka rozpustí v 250 ml vodného média
o pH 1–7,5 a vysoce vstřebatelnou, pokud je její intestinální absorpce nejméně 90 %.
Pokud je tedy pro rozpuštění léčivé látky požadováno více než 250 ml, nebo její
absorpce je nižší než 90 %, považuje se za špatně rozpustnou nebo špatně
vstřebatelnou. S moderními způsoby objevování léčivých látek roste i počet léčivých
látek, které patří do II. třídy, tj. mezi látky s nízkou rozpustností ve vodě, ale s
vysokou permeabilitou. Počet takových léčivých látek se odhaduje na 50–60 %.2
Kvůli omezenému objemu disolučního média v přístrojích s košíčkem a s pádlem je
zkouška disoluce ve vodném médiu s fyziologickou hodnotou pH problematická.
Proto se do disolučních médií přidávají povrchově aktivní látky, které jsou schopné
zvýšit hydrofilitu lékové formy, mohou působit jako smáčedla a zvýšit micelární
solubilizaci.18 U léčivých přípravků s řízeným uvolňováním léčiva, které jsou
založeny na polymerech, ale může být jejich použití komplikované. Např. často
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používané deriváty celulosy mohou s tenzidy reagovat za zvýšení viskozity, a to
může způsobit zpomalené uvolňování léčivé látky.2 Z tohoto důvodu není použití
povrchově aktivních látek, u disolučních zkoušek těchto přípravků, vždy tím
nejlepším

řešením.

Přidáním

kosolventů

(např.

ethanolu,

glycerolu

nebo

propylenglykolu) do disolučního média je další možností jak zvýšit rozpustnost
léčivých látek.19 Kosolventy jsou užitečné v případě, když molekula neobsahuje
ionizovatelné skupiny a nemůže být solubilizována úpravou pH disolučního média.20
Nicméně, přidání takových rozpouštědel však nemá žádný fyziologický význam k
prostředí, ve kterém se léčivá látka rozpouští. Vzrůst disoluce pak může být i
výsledkem interakce mezi některými složkami lékové formy a kosolventem
v disolučním médiu.2
Upravená průtoková cela se používá pro zkoušku disoluce lipofilních tuhých
lékových forem. Zkouška je určena pro lipofilní tuhé lékové formy jako jsou některé
čípky a měkké želatinové tobolky. Tato dvoukomorová průtoková cela je navržená
tak, aby docházelo k oddělení lipofilních látek vehikula od léčivé látky rozpuštěné
v médiu (Obr. 4 B).7
Měkké želatinové tobolky mohou být složeny buď z hydrofilních, nebo z
hydrofobních složek. V případě hydrofilních tobolek mohou být disoluční testy
provedeny poměrně snadno pomocí přístroje s míchadlem, ale toto použití je
obtížnější pro měkké želatinové tobolky s obsahem lipofilních roztoků léčiv.
Standardní metody mají vážné nevýhody v tom, že podmínky disoluce pro lipofilní
plovoucí materiály jsou špatně definované a vzorkování může být obtížné. Jedním ze
způsobů řešení těchto problémů je použití průtokové cely, ve které je místo pro
rozpouštění menší, a podmínky toku jsou lépe definovány; odebírání vzorku je
jednoduché, protože léčivá látka je z pomocné látky odstraněna kontinuální extrakcí
vodným perfuzním médiem a automaticky filtrována. Avšak standardní průtoková
cela není vhodná pro měkké želatinové tobolky naplněné lipidovou fází, protože po
prasknutí tobolky je lipidová fáze rychle vtažena do filtru v horní části cely, což
může způsobit zablokování filtru nebo prosakování lipidové fáze filtrem.4,6 Tento
problém vyřešili Hu a kol., kteří představili novou průtokovou celu pro měkké
želatinové tobolky naplněné lipidem.21 Obr. 4 A znázorňuje schematický pohled na
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toto zařízení. Tato speciální průtoková cela funguje odlišně od standardních
průtokových cel. Disoluční médium vstupuje přes vstup pro médium na pravé straně
cely, přechází na levou stranu cely, médium vytlačuje vzduch kapilárou a poté
médium protéká středovým kanálem k filtru. Po prasknutí tobolky v pravé části
buňky vzrůstá obsah lipidů díky nižší hustotě. Když lipidová fáze dosáhne
trojúhelníkové oblasti v horní levé části cely, zůstane tam. Disoluční médium tak
kontinuálně extrahuje léčivou látku z lipidové vrstvy během protékání celou.
Rozpuštěnou léčivou látku je tedy možné stanovit za použití běžného sběrače frakcí a
analyzovat v médiu.21

Obr. 4: (A) Průtoková cela pro měkké želatinové tobolky navržená Hu a kol.21;
(B) Průtoková cela pro zkoušku disoluce lipofilních tuhých lékových forem7
Podobně jako u měkkých želatinových tobolek plněné lipidovou fází bylo náročné
nalézt standardní metodu pro in vitro testování uvolňování léčivé látky z lipofilních
čípků. A to zejména kvůli tavení a deformaci čípku v disolučním médiu.6 Lipofilní
čípky uvolňují léčivou látku po roztavení v rektální dutině. Proto rektální teplota
výrazně ovlivňuje uvolňování léčivé látky. V rektu se rozděluje léčivá látka mezi
lipofilní bázi a přítomnou tekutinu. Distribuční rovnováha mezi bází a tekutinou se
objeví pravděpodobněji než úplné rozpuštění. Pro testování uvolňování in vitro je
zapotřebí znát rozmezí bodu tání čípkového základu a teplota testování by měla být
podobná fyziologickým podmínkám.4
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Upravená dvoukomorová cela uvedená v Českém lékopise (Obr. 4 B) byla navržena
k separaci rozpuštěného léčiva od roztaveného čípkového základu.3 Cela se skládá ze
tří vzájemně spojitelných, průhledných částí. Dolní část cely (1) má dvě sousedící
komůrky, které jsou napojené na průtokové zařízení. Disoluční médium protéká přes
komůrku A a horem přetéká do komůrky B, kde stéká do otvoru o malém půměru a
odtud proudí opět vzhůru k filtračnímu zařízení. Ve střední části cely (2) je dutina,
kde se hromadí lipofilní pomocné látky, které vzhledem ke své nižší hustotě
v porovnání s vodným pufrem, plavou na vlastním disolučním médiu. Kovová
mřížka představuje hrubý filtr, horní část cely (3) obsahuje filtrační jednotku pro
filtry papírové, ze skelných vláken nebo celulosy.7
2.1.2 Výhody metody s průtokovou celou
Původně označovaná jako metoda typu sloupce, experimentální metoda využívající
průtokové cely, má několik výhod ve srovnání se standardním přístrojem s pádlem
nebo košíčkem. Nejčastěji se jedná o schopnost poskytnout teoreticky neomezený
objem disolučních médií, na rozdíl od kapacitně omezených nádob s kulatým dnem o
objemu 1000, 2000 nebo 4000 ml, které jsou popsané v lékopisných nebo
regulačních dokumentech.22 V kombinaci s celou řadou zkušebních časů a průtoků
tato metoda dále zajišťuje odpovídající sink podmínky pro testování uvolňování
in vitro všech lékových forem obsahujících léčivé látky špatně rozpustné ve vodě,
pokud jsou používány v otevřeném systému. Pro formulaci, která se bude vyvíjet v
neustále se měnícím prostředí, jako je gastrointestinální trakt, může být změna média
indukována bez významných hydrodynamických změn. Několik typů průtokových
cel bylo speciálně vyvinuto pro adaptaci tvaru, charakteristik složení a mechanismu
uvolňování různých typů formulací, které poukazují na všestrannost této metody.11,16
Průběžně jsou popisovány nové aplikace, zejména u nových a speciálních lékových
forem.4,23 Nicméně i tradiční pevné perorální lékové formy s okamžitým
uvolňováním mohou být hodnoceny s pomocí přístroje s průtokovou celou podle
dané kapitoly v Českém lékopise.7 Analýza výstupních frakcí shromážděných
bezprostředně po debutu pulzujícího toku je schopna poskytnout základní informace
o rozpouštěcích jevech, ke kterým dochází po počátečním kontaktu mezi tabletou
nebo tobolkou a médiem. Předpokládaná biorelevance generovaných in vitro údajů o
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disoluci nebo uvolňování je dále zvýšena schopností nastavit průtok podobný jaký je
in vivo pro příslušné tekutiny, např. 2–3 ml/min ve střevních oblastech nebo
35 ml/min ve velkých koronárních cévách.11,24,25
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3. Výpočet parametrů uvolňování léčivých
z lékových forem za použití bezrozměrných rovnic

látek

Biologická dostupnost léčivých látek z perorálních léčivých přípravků závisí na
absorpci léčiva z gastrointestinálního traktu (GIT). Jedním z nejdůležitějších procesů
při perorální absorpci je proces rozpouštění. Rozpouštění má důležitou roli při
uvolňování léčivých látek z léčivých přípravků, které se stanovuje v některém z
lékopisných zařízení, jako je přístroj s pádlem, s košíčkem, s vratným válcem nebo
přístroj s průtokovou celou.26 Důležité jsou přitom podmínky při stanovení, např.
hydrodynamické proudění, výběr disolučního média atp.27 Uvolňování léčiva se
vyjadřuje jako množství uvolněného léčiva v % za časovou jednotku a popisuje se
několika matematickými modely: simulace Hixona a Crowella, Higuchiho, Weibulla,
Langenbuchera, Peppase a Monte Carla. Při procesu rozpouštění však dochází k
přenosu částic pevné hmoty do rozpouštědla na hranici pevná látka-kapalina.
Používaný model tohoto procesu předpokládá vytvoření tenké difúzní vrstvy
nasyceného roztoku obklopující pevný povrch rozpouštěné látky. Proces rozpouštění
je způsoben koncentračním gradientem na hranici pevná látka–kapalina. V základní
rovnici popisující koncentrační gradient (dC) v nekonečném čase (dt) se berou v
úvahu fyzikálně–chemické parametry, jako jsou: difuzní koeficient (D), skutečná
plocha povrchu (S), objem rozpouštěcího média (V), tloušťka difuzní vrstvy (h),
koncentrace nasyceného roztoku (Cs), koncentrace látky rozpuštěné v definovaném
objemu roztoku (Cl), které lze vypočítat z Nernst-Brunnerovy rovnice:26
dC / dt = [D · S / V · h] · (Cs Cl)

(1)

V chemickém inženýrství je proces přeměny hmoty na rozhraní pevná látka –kapalina
během rozpouštění pevných látek popsán bezrozměrnými rovnicemi.26 Za účelem
popisu údajů o uvolnění ve farmaceutických vědách se vědci28 pokoušeli použít
bezrozměrnou rovnici jako:
Sh = Φ · Sc · Re · B1/2

21

(2)

kde Sh je Sherwoodovo číslo, Sc je Schmidtovo číslo, Re je Reynoldsovo číslo, B je
parametr přístroje popisující disperzi zrn získaných z rozpadu hmoty tablety v
rozpouštěcím médiu v disoluční cele a Φ je poměrný poměr. Tyto parametry lze
vypočítat z následujících výrazů:
Sh = K · dz / D · ρ

(3)

Sc = µ / D · ρ

(4)

Re = ρ · dz · ν / µ

(5)

B = Vsg / Vc

(6)

kde K je koeficient přenosu hmoty, dz je průměrný průměr pevných zrn, D je difúzní
koeficient pevného na kapalinu, ρ je hustota a μ je viskozita rozpouštěcího média,
V je lineární rychlost průtokové kapaliny, Vsg je objem jednoho zrna a Vc je objem
disoluční cely.
Lineární rychlost průtokové kapaliny (ν) lze získat z rovnice:
Ν = (ΔV / dt) : (π · d2 / 4)

(7)

kde ΔV je objem kapaliny tekoucí ven rozpouštěcí celou v čase dt a d je průměr
disoluční cely.
Uvedené rovnice použila ve své práci Kasperek pro charakterizaci uvolňování dvou
léčivých látek – sodné soli diklofenaku a papaverin hydrochloridu ze dvou typů
tablet a pelet v přístroji s průtokovou celou. Vzhledem k interakci obou léčivých
látek bylo nutné vybrat vhodné disoluční médium, kterým byl citronanový pufr o
pH 6,5, ve kterém se obě látky uvolňovaly nejoptimálněji. Ze stanovených hodnot se
vypočítaly parametry Sh, Sc a Re.
Číslo Sh popisuje změny v rychlosti přenosu hmoty na hranici pevná látka–kapalina;
hodnota čísla se může měnit v závislosti na transferovém koeficientu a na průměru
zrn uvolňované léčivé látky z různých přípravků. Stoupá s rychlostí toku disolučního
média v průtokové cele.26
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Číslo Sc popisuje difuzní proces léčivé látky do disolučního média o vhodné hustotě
a viskozitě, takže při stejném disolučním médiu závisí na typu léčivé látky.
Číslo Re popisuje hydrodynamiku kapaliny obklopující pevnou látku a jeho hodnoty
se mění s průměrem uvolňovaných částic léčivé látky. Zvyšuje se s rychlostí toku
disolučního média a závisí na velikosti disoluční cely.26
Uvedená čísla jsou důležitými parametry pro popis uvolňování různých perorálních
lékových forem s ohledem na jejich složení, velikost a technologický proces
v přístroji s průtokovou celou. Jejich pomocí lze předpovědět vliv složení pevné
lékové formy na uvolňování léčivé látky i její absorpci.26
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4.

Test pro ověření chování léčivé látky v přístroji
s průtokovou celou

V současné době neexistuje žádný test ověření pro disoluční postupy, které využívají
přístroj s průtokovou celou.
Eaton a kol. si stanovili za cíl vyhodnotit tablety kyseliny salicylové jako
kandidátský referenční materiál v testu ověření chování léčivé látky (Performance
Verification Test - PVT).29
PVT je prostředkem pro posouzení integrity celkového postupu, zahrnující nejen
přístroj, ale také analytický postup a analytika.30 Při vývoji PVT jsou následující
aspekty považovány za kritické: 1) test by měl být snadno proveden v krátké době;
2) test by měl být opakovatelný, robustní a reprodukovatelný; 3) referenční materiál
by měl být stabilní, nejlépe netoxický a měl by obsahovat analytický marker, který
lze snadno kvantifikovat; a 4) výsledky by měly být citlivé na změny kritických
provozních parametrů přístroje. V této souvislosti musí být PVT schopen prokázat
citlivost na parametry přístroje, které nebyly posouzeny výhradně mechanickým
ověřením.29
Tablety s kyselinou salicylovou, jako kandidátský referenční materiál PVT pro
přístroj s průtokovou celou, mají některé žádoucí vlastnosti v tom, že jsou
nerozpadavé, netoxické a prokázaly, že mají dobrou funkční stabilitu s jinými
přístroji a analytický marker kyseliny salicylové lze snadno kvantifikovat pomocí
UV analýzy. Předchozí práce provedená za použití tablet s kyselinou salicylovou v
přístroji s průtokovou celou ukázala, že tento materiál může být považován za
vhodný pro test ověření chování léčiva. Tyto studie byly však velmi předběžné a
neobsahovaly přísné hodnocení kritických provozních proměnných.31,32
Navrhovaná metoda PVT použila cely s vloženou 5 mm kuličkou na dno,
následovanou dvěma dávkovacími lžičkami 12 mm skleněných kuliček (jedna
dávkovací lžička je definována jako množství skleněných kuliček potřebných k
naplnění kuželové části průtokové cely). Tableta byla umístěna horizontálně na
kuličky a další dvě dávkovací lžíce 12 mm skleněných kuliček se přidaly na horní
část tablety, k zajištění její orientace. Systém byl provozován v uzavřené konfiguraci
pomocí samostatných skleněných lahví s fosfátovým pufrem o pH 6,8 ± 0,5 a objemu
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1000 ml pro každou pozici cel. Teplota cely byla 37 ± 0,5 °C; průtoková rychlost
8 ml/min; médium bylo odvzdušněné.
Některé z právě popsaných provozních parametrů analytici měnili. K otestování
účinku osmi proměnných (A-H, Tab. 1) na uvolňování kyseliny salicylové byla
použita metoda plánování experimentů. (8). Proměnné byly nastaveny na úroveň
vysoké (+ 1 hodnoty) a nízké (-1 hodnoty). Hodnoty průtokové rychlosti média (A) a
teploty cely (B) byly zvoleny tak, aby odrážely běžné provozní podmínky v blízkosti
stanovených mezí – 36 °C nebo 38 °C pro teplotu a 7,6 ml/min nebo 8,4 ml/min pro
rychlost průtoku média. Množství skleněných kuliček (C) se vztahuje k počtu
dávkovacích lžiček - 1 nebo 2, umístěných v dolní části cely na kuličce o velikosti
5 mm. Neodvzdušněné médium bylo použito při pokojové teplotě. Dále bylo použito
odvzdušněné médium (D). Byly užity dva průměry borosilikátových skleněných
kuliček (E): 1 mm a 2 mm. Pro pokusy s horizontální orientací tablety (F) se tableta
umístila na skleněné kuličky a v případě potřeby se upravila pomocí pinzety, aby
tableta ležela rovně a uprostřed. Pro pokusy s vertikální orientací tablety byla tableta
lehce zapuštěná do skleněných kuliček. Dvě dávkovací lžičky 12 mm skleněných
kuliček byly v obou případech umístěny na tabletu. Byly použity dva různé testovací
přístroje s průtokovou celou (G), α a β, od dvou různých výrobců. Dva analytici
používali pístová čerpadla podobného provedení s pulzní frekvencí 120 impulzů za
minutu. Dva různí analytici (H), analytik 1 a analytik 2, provedli experiment.29
Tab. 1: Proměnné zahrnuté do experimentu29
Proměnná

Jednotka

A: Průtoková rychlost

ml/min

7,6

8,4

B: Teplota cely

°C

36,0

38,0

C: Množství skleněných kuliček

Dávkovací

v dolní části

lžička

Jedna

Dvě

D: Úroveň odvzdušnění

N/A

Odvzdušněné

Neodvzdušněné

E: Velikost skleněných kuliček

Průměr, mm

1

2

F: Orientace tablety

N/A

Horizontální

Vertikální

G: Přístroj s průtokovou celou

N/A

α

β

H: Analytik

N/A

1

2
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1 úroveň

+ 1 úroveň

Z výsledků byla stanovena čtyři kritéria jako kritické aspekty PVT při použití
přístroje s průtokovou celou:
1.

Disoluční test je možné provést v krátké době. Navrhovaný PVT využívající
přístroj s průtokovou celou zahrnuje jeden vzorkovací bod po 60 minutách,
používá standardní pufrované disoluční médium a je to jednoduchý postup.

2.

Disoluční test je opakovatelný, robustní a reprodukovatelný. Bylo zjištěno, že tři
proměnné mají v tomto experimentálním provedení mnohem menší a statisticky
nevýznamné účinky: množství skleněných kuliček, výrobce přístrojů a analytik.
Nevýznamnost výrobce nástroje a analytika jak pro střední procento
rozpuštěných, tak pro standardní odchylky ukazuje robustnost testu disoluce.
Analytici získali podobné výsledky a stupeň variability bez ohledu na to, který
nástroj používali, nebo který analytik test provedl. Nevýznamnost množství
skleněných kuliček je měřítkem robustnosti testu. Vzhledem k tomu, že
dávkovací lžíce neudává přesné množství, výsledky by neměly být ovlivněny
rozdíly v množství skleněných kuliček.

3.

Referenční materiál je stabilní, netoxický a obsahuje analytický marker, který
lze snadno kvantifikovat. Tablety kyseliny salicylové byly vybrány jako
potenciální referenční materiál pro PVT přístroj s průtokovou celou z několika
důvodů. Za prvé, jedná se o nerozpadající se lékovou formu a orientace tablety
tak může být fixována vložením do skleněných kuliček. Výsledky ovlivněné
změnou různých provozních parametrů a měnícími se hydrodynamickými
podmínkami uvnitř cely nebude možné splést s výsledky ovlivněnými změnou
orientace a tím exponovanou plochou lékové formy. Za druhé, i když je kyselina
salicylová klasifikována jako dráždivá látka, není vysoce toxická a snadno se
kvantifikuje pomocí UV analýzy.

4.

Výsledky jsou citlivé na změny kritických provozních parametrů přístroje. Z
osmi sledovaných proměnných se ukázalo, že pět významně přispívá buď k
výsledkům střední, nebo standardní odchylky. Jednalo se o čtyři proměnné
(velikost skleněných kuliček, teplota cely, průtok, úroveň odvzdušnění) a jeden
kombinovaný efekt (odvzdušnění/velikost kuliček). Velikost skleněných kuliček
byla nejdůležitější proměnná. Větší skleněné kuličky mohou účinně snížit
exponovanou plochu tablet, a tím snížit rychlost rozpouštění. Hydrodynamické
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prostředí je pravděpodobně ovlivněno různými velikostmi skleněných kuliček.
Tablety kyseliny salicylové také vykazovaly citlivost na teplotu cely v rozmezí
37,0 ± 1,0 °C a rychlost průtoku v rozmezí 8,0 ml/min ± 5%. Tento stupeň
citlivosti na průtokovou rychlost je důležitým aspektem při PVT. Poskytuje míru
lineární rychlosti uvnitř cely v místě lékové formy, která není zachycena
jednoduchým měřením průměrné rychlosti průtoku na výstupu pumpy. Výsledky
standardní odchylky ukazují na význam odvzdušnění média a kontrolu orientace
tablety.29
Z výše uvedených informací vyplývá, že navržený PVT je schopen sledovat účinky
změn v několika kritických provozních parametrech přístroje s průtokovou celou, a
že tablety kyseliny salicylové se ukázaly jako vhodný referenční materiál pro PVT.29
Popescu a kol. provedli srovnávací studii in vitro chování pěti pevných lékových
forem s prodlouženým uvolňováním obsahujících pentoxifylin ve dvou silách,
přičemž byla použita standardní metoda s pádlem a upravený test s použitím
průtokové cely.22
Postup testování disoluce byl upraven z metodologie popsané jako test 5 v USP.
Stručně řečeno, metoda s pádlem byla použita při 50 otáčkách za minutu. Disolučním
médiem byla odplyněná čištěná voda. Po zavedení lékových forem a zahájení
míchání byly 5 ml vzorky odebrány při 30, 60, 120, 180, 240, 300 a 360 minutách.
Postup výměny byl prováděn za použití čerstvých médií, odplyněných a zahřátých na
zkušební teplotu 37 ± 0,5 °C.
Pro přístroj s průtokovou celou byly vybrány velké tablety (vnitřní průměr 22,6 mm),
přičemž v úvahu byly vzaty rozměry lékových jednotek a očekávaný nárůst objemu v
důsledku procesu bobtnání matricové nosné látky. Cely byly spojeny s pístovým
čerpadlem. Průtoková rychlost disolučního média v otevřeném systému byla
4 ml/min při 37 ± 0,5 °C. Vstupní kónická část cely byla naplněna 7 g skleněných
kuliček se středním průměrem 1 mm. Filmem potažené tablety byly umístěny na
držáky tvaru V, což zabránilo kontaktu se skleněnými kuličkami. Disoluční média,
jakož i objem vzorku a schéma sběru, byla stejná jako dříve popsané.
Průměrné rozpouštěcí profily in vitro ukázaly podobné disoluční profily u průtokové
i standardní pádlové metody. S výjimkou jednoho vzorku (produkt B), byly frakce
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pentoxyfilinu rozpuštěné ve vodném médiu vyšší pro přístroj s průtokovou celou,
přičemž maximální rozdíly byly 5 % za 240 minut. To lze vysvětlit tím, že rozpustné
polyolové plnivo je schopné vytvořit vodné póry a zvyšovat bobtnání
makromolekulárního činidla tvořícího matrici.
Na druhé straně se zdá, že spojení povidonu a mannitolu u produktu A urychluje
bobtnání u metody s pádlem, přičemž uvolněné frakce se postupně zvyšují až na
11 % na konci testu. Eroze probíhala rychle, což vedlo i k rychlému bobtnání
vnitřních vrstev tablet s prodlouženým uvolňováním. Je třeba zdůraznit, že
předběžné posouzení podmínek testování potvrdilo, že uvolňování je do značné míry
ovlivněno umístěním matricových tablet. Umístění tablety na vrchol skleněných
kuliček neměnilo významně difúzi gelovou bariérou, a to navzdory doplňkové
mechanické obstrukci kontaktu s médii. Přesto, když byl referenční léčivý přípravek
upnutý v držáku tablety a ne umístěn kolmo na jeho vrchol, byl zaznamenán burst
efekt. Zvýšená eroze gelových vrstev tablety způsobená drátem držáku, vedla k jejich
téměř úplnému rozpuštění za méně než 180 minut.22
Pro posouzení rozdílu v uvolňování byl aplikován lékopisný, na modelu nezávislý
párový postup.33 Z hodnot faktoru f2 vyplývá, že disoluční profily referenčního
přípravku a generických léčivých přípravků jsou podobné (61,28 – 89,21). Navíc dvě
různé síly stejného léčivého přípravku, s konzistentním kinetickým modelem,
nevykazovaly žádný významný rozdíl.
Ačkoli se obecně nedoporučuje použití vody jako média, kvůli nedostatku
biorelevance, variabilní kvalitě mezi laboratořemi a nepřítomnosti pufrovací
kapacity, vysoká rozpustnost léčivé látky zajišťovala plnou shodu s požadavky na
sink podmínky během celého testu. To platí i pro průtokové cely i přes uvážení
objemu vnitřní části cely (19 ml).22 Předchozí studie publikovaná Ionică G. a kol
naznačila, že korelace in vitro/ in vivo lze dosáhnout i tehdy, když jsou přijaty tyto
jednoduché podmínky.34
Všechny disoluční profily splnily požadované limity pro 60, 120, 240 a 360 minut.
Tento závěr byl platný nezávisle na experimentálním modelu a byl v souladu s
malým rozdílem vyvolaným předpokládaným hydrodynamickým rozdílem mezi
dvěma lékopisnými přístroji. Je možné předpokládat, že rychlost omezující krok
procesu se významně nemění. Zejména horní a dolní limity popisují dva odlišné
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modely disoluce, tj. Fickem definované uvolňování a kinetiku nultého řádu.22 Pro
tablety s prodlouženým uvolňováním je stupeň bobtnání jedním z klíčových faktorů,
které je třeba vzít v úvahu vedle dalších jako je kontaktní plocha mezi léčivým
přípravkem a médiem. Velké rozměry nerozpadavé tablety mohou během testu
zablokovat lumen cely, se zvýšením smykových sil na bočních segmentech. Nicméně
stejné průtoky aplikované na cely s vnitřním průměrem 22,6 a 12 mm vedou k
rozdílným rychlostem v důsledku různých průřezových ploch.35
Dospělo se k závěru, že in vitro podobnost přístroje pádlem a přístroje s průtokovou
celou je hlavně způsobena vysokou rozpustností pentoxifylinu ve vodě (191 mg/ml,
při 37 °C). To vyžaduje test disoluce, který je nezávislý na rychlosti obnovy média.
Bylo navrženo, aby kalibrační léčivé přípravky pro PVT byly vybrány na základě
poměru dávky k stacionárnímu objemu cely, např. úplné rozpuštění značeného
množství léčiva může být dosaženo v 19 ml média.22
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5.

Perorální lékové formy s řízeným uvolňováním

Již více než 50 let představují perorální lékové formy s řízeným uvolňováním (ŘU)
významnou oblast výzkumu a vývoje ve farmaceutickém průmyslu. Současné
technologie pro přípravu lékových forem s ŘU mají za cíl změnit časování a kontrolu
uvolňování léčiva předem stanoveným způsobem a/nebo zacílit se na selektivní místa
v gastrointestinálním traktu (GIT). Dobře navržená léková forma s ŘU zlepšuje
terapeutickou přesnost a nabízí mnoho výhod pro pacienta, např. sníženou frekvenci
dávkování, snížené riziko předávkování, lépe kontrolované hladiny léčiva v plazmě,
lepší a rovnoměrnější farmakodynamická odezva, nižší výskyt vedlejších účinků,
snížení celkového zatížení léčivou látkou a v některých případech zvýšení biologické
dostupnosti, a proto by měla podporovat compliance pacienta. K dosažení těchto cílů
je však nutné navrhnout lékové formy s ŘU, které umožní opakované podávání,
zejména u léčivých látek s úzkými terapeutickými indexy. Během prvních desetiletí
podávání lékových forem s řízeným uvolňováním, byla většina prodávaných
perorálních forem navržena pro diuretické a kardiovaskulární léčivé látky a léčivé
látky působící na CNS. Následně bylo zřejmé, že další oblasti polochronické a
chronické terapie (například úleva od bolesti, protizánětlivé terapie, regulace lipidů,
antimikrobiální terapie) mohou také značně těžit z lékových forem s ŘU. Jejich počet
se proto zvýšil a lze očekávat, že se bude i nadále zvyšovat. Navíc v posledních
několika letech byly vyvinuty různé nové typy lékových forem s použitím
specifických pomocných látek a/nebo výrobních technik. Kromě toho, s vysokým
počtem nově vyvinutých špatně rozpustných léčiv, je také zájem o jejich poskytnutí v
lékové formě s ŘU. Několik takových jich již existuje, a jedná se o léčivé přípravky
obsahující například nifedipin a další dihydropyridinové blokátory vápníkových
kanálů, karbamazepin, fenofibrát a glipizid. Do budoucna se předpokládá, že se počet
lékových forem s ŘU obsahujících špatně rozpustnou léčivou látku, zvýší.36
5.1

Předpověď chování perorálních lékových forem s ŘU in vivo

K dnešnímu dni je nejčastějším způsobem získávání IVIVC pro nové lékové formy s
ŘU provedeno za použití zkušebních podmínek, které se obvykle používají při
rutinní kontrole, tj. standardního disolučního přístroje (přístroj s košíčkem nebo s
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lopatkou) v kombinaci s jednoduchými lékopisnými disolučními médii.26 Takzvaný
„lékopisný přístup” může mít určitý význam in vivo pro konkrétní produkt, ale kvůli
tomu, že není biorelevantní vzhledem k objemům, složení a fyzikálně-chemickým
vlastnostem zkušebního média a také kvůli tomu, že nereprezentuje kritické
mechanické síly, které mohou působit na lékovou formu v průběhu průchodu GITem,
není takový přístup univerzálně použitelný pro předpovídání chování lékové formy s
ŘU in vivo. Kromě toho, taková metoda musí být schopna rozlišovat mezi šaržemi s
ohledem na kritické výrobní proměnné, které mohou mít vliv na požadovanou
biologickou dostupnost, ukazující soulad šarže k šarži hlavích klinických,
biologických dostupností a rutinních výrobních šarží, a stanovení stability
uvolňovacích vlastností léčivého přípravku.37 Proto takové disoluční metody musí,
po perorálním podání lékové formy s ŘU, vzít v úvahu očekávané fyziologické
prostředí. Důležité gastrointestinální podmínky pro uvolňování léčivé látky z lékové
formy s ŘU zahrnují složení, fyzikálně-chemické vlastnosti a objemy tekutin v
různých částech GITu, přítomnost enzymů a/nebo bakterií, doby setrvání lékových
forem v různých úsecích a motilitu odvozenou od mechanických sil, které působí na
lékové formy. Vzhledem k tomu, že všechny tyto parametry mohou být silně
ovlivněny příjmem potravy38 a mohou mít obrovský dopad na uvolňování léčivých
látek, je proto třeba vzít v úvahu různé podmínky dávkování při konstrukci
disolučního testu. Nicméně i po získání více informací o namáhání v GITu, se
doposud věnovala jen malá pozornost vlivu mechanického/hydrodynamického
namáhání na uvolňování léčivé látky z perorálních lékových forem. Zdá se, že tyto
stresové stavy mají obrovský vliv na in vivo chování lékové formy a tím i na
bezpečnost a spolehlivost lékových forem s ŘU. Zvláště u monolitických lékových
forem, které jsou určeny k uvolňování účinné látky po dlouhou dobu během
průchodu GITem (lékové formy s prodlouženým uvolňováním), mohou být
fyziologické stresové podmínky převažující v jednotlivých částech GITu kritické.
Pokud léková forma nemá dostatečnou mechanickou stabilitu, fyzické namáhání,
jako je to, které se může vyskytnout během vyprazdňování žaludku, ileocekálního
průchodu nebo pohybu natrávenin v tlustém střevě, může mít za následek trvalé
změny v mechanismu uvolnění nebo může dokonce způsobit úbytek dávky.39,40
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Aby bylo možné vytvořit racionální disoluční test, který dokáže předpovídat
uvolňování léčivých látek in vivo, je nutné přihlédnout k fyzikálně-chemickým a
mechanickým

faktorům,

které

mohou

ovlivnit

uvolňování léčivých

látek

v gastrointestinálním traktu.36
5.1.1 Disoluční média pro simulaci podmínek v GITu
Lékopisné disoluční metody, které jsou stále ještě používány za účelem získání
IVIVC, ale byly v zásadě navrženy pro účely kontroly kvality, popisují použití
jediného disolučního média, například umělé žaludeční šťávy (SGF) nebo zředěné
kyseliny chlorovodíkové pro simulaci podmínek v žaludku po jídle nebo umělé
střevní šťávy (SIF) nebo fosfátového pufru pro simulaci podmínek v tenkém střevě.
Pro většinu lékových forem s ŘU, profily uvolňování získané v jediném médiu buď
nebudou korelovat s in vivo chováním. Pro většinu lékových forem s ŘU je velice
důležitá volba vhodného souboru testovacích médií a vhodného zařízení pro simulaci
průchodu lékové formy GITem, a schopnosti in vitro výsledků správně předpovídat
in vivo chování léčivých přípravků. Z tohoto důvodu bylo prvním krokem k lepšímu
předpovídání in vivo chování lékových forem s ŘU, hledání lepších přístupů
simulace měnícího se prostředí během průchodu lékových forem GITem.36
S obrovskou rozmanitostí lékových forem s ŘU, které jsou dnes na trhu nebo ve
výzkumu a vývoji, je často problémem rozhodnout, které parametry testovacího
média jsou nejdůležitější pro předpověď chování lékové formy. U celé řady lékových
forem s ŘU, např. různé lékové formy s enterosolventním obalem, jsou pH podmínky
podél lumen GITu, nejdůležitější pro uvolňování léčivé látky. Pro takové léčivé
formy, jsou vodní pufry, které odrážejí měnící se podmínky pH v oblastech GITu,
často postačující k předpovědi chování léčivé formy in vivo.41,42
Pokud jsou vodné pufry upraveny tak, aby reprezentovaly nejen pH, ale i osmolalitu
a iontovou sílu obsahu GITu, jsou výsledky experimentů ještě předvídatelnější.43
Nicméně je třeba mít na paměti, že vodné pufry nejsou schopné zastoupit další
klíčové aspekty složení obsahu GITu, včetně povrchového napětí, viskozity a
přítomnosti potravin nebo trávicích produktů, které mohou být významné pro
uvolňování léčivé látky z lékové formy. Proto je pro většinu lékových forem s ŘU
nutná sada biorelevantních médií.43 V posledním desetiletí bylo navrženo a úspěšně
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použito několik biorelevantních médií simulujících podmínky žaludku nalačno nebo
po jídle, podmínky tenkého střeva a tlustého střeva (Tab. 2).36
Tab. 2: Výběr biorelevantních médií, které lze použít k simulaci pre- a
postprandiálního (nalačno a po jídle) průchodu GITem36
Úsek GITu

Preprandiální

pH

médium
Žaludek

FaSSGF

Duodenum/horní FaSSIF

Postprandiální

pH

médium
1,6

Milk/Ensure Plus®

~6,5

6,5

FeSSIF

5,0

jejunum
Dolní jejunum

FaSSIF

6,8a

FeSSIFc

6,5a

Horní ileum

FaSSIFpůlb

7,2a

FeSSIFpůlb,c

6,5a

Dolní ileum

FaSSIFblankb

7,5a

FaSSIFblankb

7,5a

5,8

SCoF

5,8

Proximální colon SCoF
a

pH upraveno, b Koncentrace sloučenin žluče upravena, c Fosfátový pufr

Nejnovější vědecké poznatky o fyziologii GITu, vyústily v nedávnou aktualizaci
těchto médií tak, aby lépe reprezentovaly pre- a postprandiální stavy v jeho horní
části. Zejména složení médií bylo zdokonaleno podle fáze trávení jak v žaludku, tak
v tenkém střevě (Tab. 3) Přítomnost produktů trávení má s největší pravděpodobností
výrazný dopad na rozpouštění špatně rozpustných léčivých látek, protože můžou
ovlivnit jejich rozpouštění prostřednictvím interakce s pomocnými látkami, určenými
k řízení uvolňování. Kromě média žaludečního a média tenkého střeva, byla
navržena dvě nová média, která simulují lidské střevní tekutiny ve stavu nalačno a po
jídle (Tab. 3). Nicméně je třeba zdůraznit, že tato kolonická média se zaměřují spíše
na fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin v proximálním střevě než na řešení velké
populace bakterií tlustého střeva, které také mohou mít významný dopad na
uvolňování léčivé látky.36
Přestože je třeba dále zlepšovat simulaci střevních podmínek, po zdokonalení
původní sady umělých střevních tekutin simulujících stav nalačno a po jídle
(FaSSIFs a FeSSIFs) pro napodobení průchodu tenkým střevem, máme nyní
k dispozici kompletní sadu médií, která mohou být použita k simulaci průchodu
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lékových forem s ŘU přes horní část gastrointestinálního traktu. S touto sadou médií
lze simulovat různé scénáře výběrem nejen pH a časového profilu vhodného pro
lékovou formu a podmínky dávkování, ale také další fyzikálně-chemické parametry,
u kterých by se mělo očekávat, že ovlivní uvolňování léčivé látky jak ve stavu
nalačno, tak ve stavu po jídle pro daný mechanismus uvolnění.36
Tab.3: Výběr biorelevantních médií, které lze použít k simulaci pre- a
postprandiálního (na lačno a po jídle) průchodu GITem36
Úsek GITu

Preprandiální

pH

médium
Žaludek

FaSSGF

Duodenum/horní FaSSIF-V2

Postprandiální

pH

médium
1,6

FeSSGF

5,0

6,5

FaSSIF-V2

5,8

jejunum
Jejunum/ileum

FaSSIF-V2půlb

7,2a

FaSSIF-V2půlb

6,5 a

Distální ileum

FaSSIF-V2blankb

7,5 a

FaSSIF-V2blankb

7,5 a

7,8

FaSSCOF

6,0

Proximální colon FaSSCOF
a

pH upraveno, b Koncentrace sloučenin žluče upravena

5.2

Přístroje umožňující simulaci průchodu GITem

Jak již bylo uvedeno, oficiální metody a předpisy převážně předepisují použití
přístroje s košíčkem nebo s míchadlem (přístroj 1 a 2) většinou kombinované s
vodnými pufrovacími médii různého pH. Vzhledem k tomu, že obě zařízení
představují uzavřené systémy, které se skládají z jedné nádoby pro každou lékovou
formu a většinou pracují s fixním objemem jediného média, nejsou smysluplným
způsobem užitečné pro simulaci průchodu lékové formy s ŘU přes různé úseky
GITu.36
Přibližně před 20 lety přijal Americký lékopis přístroj s vratným válcem (přístroj 3)
jako alternativu k přístrojům s košíčkem a s lopatkou. Tento přístroj se mezitím stal
oficiálním v Evropském lékopise. S tímto lékopisným přístrojem je možné napodobit
změny ve fyzikálně-chemických podmínkách a do jisté míry i mechanické síly,
kterým podléhají lékové formy s ŘU v GITu.45 Co se týče vytvoření biorelevantního
nastavení disolučního testování, přístroj s vratným válcem nabízí různé výhody
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oproti přístrojům s košíčkem a s lopatkou. Jedná se např. o různé změny
instrumentálních parametrů, umožňuje simulaci gastrointestinálního průchodu
lékových forem s ŘU za použití vhodné sady testovacích médií a typických
průchodových časů publikovaných ze studií in vivo. Kromě toho lze měnit
hydrodynamické podmínky a použití tohoto testovacího uspořádání také umožňuje
určit možné překlenovací efekty z jedné části GITu do druhé. Z tohoto důvodu, je
přístroj užitečný pro zlepšení předvídatelnosti uvolňování léčiva in vivo z lékových
forem s ŘU za použití in vitro údajů.
Dalším zařízením, které se zdá být vhodné pro stejný účel, je přístroj s průtokovou
celou (přístroj 4), který kromě výše uvedených podmínek nabízí také možnost měnit
složení média a měnit rychlost průtoku média během testu. Protože průtoková cela
může být provozována v režimu otevřeného systému, neexistuje zde žádné omezení
v objemu testovacího média, které může být použito. To může znamenat nepatrnou
výhodu oproti přístroji s vratným válcem, který je omezen na uzavřený systém
s pevně daným objemem média.36 Nicméně je třeba vzít v úvahu to, že obzvláště v
oblasti horního GITu ve stavu nalačno, jsou objemy tekutin spíše malé.46 Navíc,
pokud se má používat biorelevantní disoluční médium, z ekonomického hlediska se
zdá, že přístroj s vratným válcem je vhodnější, protože většina experimentů
s přístrojem s průtokovou celou vyžaduje obrovské objemy média. Mimo to mohou
mít různé membrány a trubice obsažené v průtokové cele větší tendenci k ucpávání,
zvláště když se biorelevantní média používají k simulaci průchodu žaludkem po
jídle.36
5.2.1 Metody s průtokovou celou schopné simulovat měnící se prostředí GITu
V uplynulých letech byly provedeny první pokusy simulovat různé fyziologické
parametry důležité pro uvolňování léčivých látek v GITu za použití biorelevantních
disolučních médií, průtokové cely47,48 nebo kombinace těchto inovací.49,50 Většina
těchto metod se zabývala buď několika vybranými aspekty, které byly v tomto
okamžiku známy jako důležité pro simulaci gastrointestinálního traktu a/nebo byly
použity hlavně pro lékové formy s okamžitým uvolňováním. Byla však požadována
zkušební metoda, která by simulovala průchod lékové formy s ŘU ve stavu nalačno
nebo po jídle, a mohla by tedy být přímo aplikována jako IVIVC metoda. Dalším
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logickým krokem bylo kombinování médií a zkušebních přístrojů vhodných pro
simulaci nejkritičtějších parametrů uvolňování léčivé látky in vivo.36
Fotaki a kol. studovala51 při vývoji IVIVC pro lékové formy s prodlouženým
uvolňováním nejen důsledky měnícího se prostředí ve stavu nalačno, ale také
význam hydrodynamiky in vitro, tj. typ/intenzitu míchání, objemů médií a sink
podmínky. V přístroji s míchadlem, vratným válcem a v přístroji s průtokovou celou
byly hodnoceny dva léčivé přípravky s prodlouženým uvolňováním. První přípravek
obsahoval léčivou látku BRL-49653 patřící do II. třídy a byl formulován do
hydrofilní karbomerové matricové tablety (kulatá tableta o průměru 7 mm). Druhý
přípravek, ve formulaci osmotické pumpy, obsahoval léčivou látku salbutamol patřící
do I. třídy. Byla použita biorelevantní média různého pH při teplotě 37 °C s různou
rychlostí míchání a průtoku. Jednalo se o tři média simulující podmínky nalačno –
simulovaná žaludeční tekutina (SGF), která měla pH 1,8, simulovaná střevní tekutina
(FaSSIF) a simulovaná kolonová tekutina (SCoF). Do špičky 12 mm průtokové cely
byla umístěna skleněná kulička o průměru 5 mm a na ni bylo přidáno 1,7 g
skleněných kuliček o velikosti 1 mm. Tableta byla umístěna do držáku. Každý léčivý
přípravek byl postupně testován za podmínek uvedených v Tab. 4.51
Tab. 4: Podmínky při použití přístroje s průtokovou celou51
Médium

Doba od začátku

Průtoková rychlost

experimentu (min)

(ml/min)

SGF

0-60

8

FaSSIF

60-300

4

SCoF

300-480

4

Zatímco uvolňování léčivé látky I. třídy (salbutamol) ze systému OROS bylo
nezávislé na složení média i hydrodynamice, uvolňování léčivé látky II. třídy (BRL49653) z karbomerové matrice bylo silně ovlivněno složením disolučního média.
Zvláště u SGF bylo uvolňování BRL-49653 poměrně rychlejší bez ohledu na
experimentální nastavení. Profil uvolňování formulace BRL-49653 se také měnil s
hydrodynamikou, protože hodnota diferenčního faktoru pro porovnání profilu
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získaného s použitím přístroje s vratným válcem s profilem získaným s přístrojem s
průtokovou celou je 0,42 (pokud se rozpouštěcí profil přístroje s vratným válcem
použije se jako reference) nebo 0,73 (pokud se jako referenční profil použije profil
získaný požitím přístroje s průtokovou celou). Navíc během první hodiny bylo
procento uvolnění vyšší při použití přístroje s vratným válcem než při použití
přístroje s průtokovou celou. To je v souladu s předchozími údaji, které ukazují, že
uvolňování léčivých látek z lékových forem s prodlouženým uvolňováním do SGF je
pomalejší u přístroje s průtokovou celou než u přístroje s míchadlem.51
I když se vlastnosti léčivých přípravků liší, uvolňování z obou testovaných formulací
nebylo ovlivněno různými hydrodynamickými podmínkami použitými při zkoušce.
To se také potvrdilo in vivo a díky tvaru a rozměrům tablet (7 mm) se očekávalo, že
budou fungovat téměř jako částicové lékové formy, které jsou méně citlivé na
hydrodynamiku

během

jejich

průchodu

GITem.

Vytvoření

simulovaných

plazmových profilů za použití údajů o uvolňování in vitro a následné porovnání
s in vivo daty potvrdilo sledování provedené v in vitro studiích, neboť zejména
výsledky při použití přístroje s vratným válcem dosáhly dobré IVIVC pro obě lékové
formy. Tyto výsledky tedy zdůrazňují význam simulace gastrointestinálních
podmínek.51
Jantratid a kol. provedli sérii testů studující vliv potravin na uvolňování léčivých
látek z lékových forem s prodlouženým uvolňováním.52 Tvrdá želatinová tobolka
obsahovala pelety se 100 mg diklofenaku sodného. Látkou modifikující uvolňování
byl amoniometakrylátový kopolymer typu A.
Nastavení přístroje s 22,6 mm průtokovou celou bylo následující: do špičky
průtokové cely byla umístěna skleněná kulička o průměru 5 mm a na ni bylo přidáno
1,7 g skleněných kuliček o velikosti 1 mm. Do horní části cely byl umístěn filtr ze
skleněných vláken. Během experimentu byla tobolka umístěna v držáku.
Aktualizovaná biorelevantní média53 simulující pre- a postprandiální podmínky byla
nastavena na teplotu 37 °C (Tab. 5).
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Tab. 5: Biorelevantní média simulující pre- a postprandiální podmínky v přístroji
s vratným válcem a s průtokovou celou36
Preprandiální podmínky
pH

Médium

Postprandiální podmínky

Čas

průchodu pH

Médium

(min)

Úsek GITu

Čas průchodu
(min)

Žaludek

1,6

FaSSGF

60

5,0

FeSSGF

120

Duodenum/

6,5

FaSSIF-V2

45

5,8

FaSSIF-V2

45

7,0

FaSSIF-V2půla

45

6,5

FaSSIF-V2půl b

45

7,5

FaSSIF-V2blanka

120

7,5

FaSSIF-V2blankb 120

5,8

SCOF

480

6,0

SCOF

horní
jejunum
Jejunum/
ileum
Distální
ileum
Proximální

480

colon
a

Koncentrace sloučenin žluče upravena, b pH upraveno

Účinky potravy na absorpci sodné soli diklofenaku z pelet byly zkoumány podáním
léčivého přípravku nalačno nebo po jídle šestnácti zdravým dobrovolníkům.
Výsledky in vitro byly porovnány s in vivo daty pomocí

IVIVC na úrovni A a

Weibull distribuční analýzy. Výsledky získané s použitím lékopisných přístrojů
s košíčkem a pádlem byly rovněž porovnány s in vivo daty. Disoluční profily získané
při použití přístrojů s košíčkem a pádlem se výrazně lišily od disolučních profilů
získaných s přístroji s vratným válcem a průtokovou celou a také nebyly schopny
předvídat účinky potravin; biorelevantní disoluční testy používající přístroje
s vratným válcem a průtokovou celou správně předpovídaly, že uvolňování (a tudíž
absorpce) sodné soli diklofenaku by bylo pomalejší ve stavu po jídle než ve stavu
nalačno. Žádné významné rozdíly v rozsahu absorpce z důvodu změny rozsahu
uvolňování nebyly předpovězeny ani pozorovány. Výsledky prokázaly dobré
korelace mezi in vitro uvolněním léčivé látky a absorpcí in vivo, jak v pre- tak
postprandiálním stavu.52
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V těchto dvou výše uvedených disolučních studiích využívající přístroj s průtokovou
celou byly použity perorální lékové formy s prodlouženým uvolňováním obsahující
léčivou látku špatně rozpustnou ve vodě.51,52 V těchto studiích však nebyla
diskriminační schopnost brána v úvahu, protože byl kladen důraz na předpověď
chování lékové formy při různých podmínkách. Cílem studie, kterou publikovali
Tajiri a kol., bylo vyvinout in vitro disoluční metodu s diskriminační schopností pro
pevnou disperzní matrici s prodlouženým uvolňováním lipofilní léčivé látky. Za
účelem vyhodnocení testovacích podmínek byl zkoumán mechanismus uvolňování
léčivé látky z této matrice.14
Pevná disperzní matrice byla připravena metodou odpařování rozpouštědla.
Indometacin,

EC

(ethylcelulosa)

a

HPMC

(hydroxypropylmethylcelulosa)

v hmotnostním poměru 1 : 1 : 1 byly rozpuštěny ve směsi ethanolu a dichlormethanu.
Rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku s použitím rotační odparky. Pevná
disperze byla sušena 3 noci ve vakuu při 40 °C a následně byla rozemleta a prosívaná
na 3 frakce velikosti částic (75 až 150 µm, 150 až 250 µm a 250 až 355 µm). Po
vysušení v exsikátoru byly tyto frakce použity pro experimenty.
Přístroj s průtokovou celou byl nastaven na konfiguraci s otevřeným systémem. Pro
stanovení uvolňování léčivé látky z matrice s podílem velikosti částic 75–150 µm
byla nastavena rychlost průtoku média na 4, 12, 16 a 24 ml/min velkou průtokovou
celou o velikosti 22,5 mm. Matrice s frakcemi velikosti částic 150 až 250 µm a
250 až 355 µm byly vyhodnoceny stejným způsobem ale při průtokové rychlosti
16 ml/min. Průtoková cela byla naplněna 1 mm skleněnými kuličkami. Aby bylo
zabráněno agregaci, bylo se skleněnými kuličkami smícháno 60 mg částic
(ekvivalent 20 mg indometacinu). Skleněný mikrovláknový filtr byl umístěn ve
vrchní části průtokové cely. Disolučním médiem byla odplyněná voda o teplotě
37 °C. Vzorky byly první hodinu odebírány každých 5 minut a během dalších
5 hodin každých 30 minut.14
Uvolňování léčivé látky z matrice matrice s podílem velikosti částic 75–150 µm bylo
při průtoku 24 ml/min stejné jako při 16 ml/min. Naproti tomu, když průtoková
rychlost nebyla vyšší než 16 ml/min, záviselo uvolňování léčivé látky na rychlosti
průtoku média (Obr. 5).14
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Obr. 5: Kumulativní procento uvolňování indomethacinu z matrice s podílem
velikosti částic 75–150 µm; průtokové rychlosti byly následující: červená 4 ml/min,
zelená 12 ml/min, modrá 16 ml/min, oranžová 24 ml/min14
Vzhledem k tomu, že hydroxypropylmethylcelulosa (HPMC) udržovala koncentrace
indometacinu vyšší než je jeho rozpustnost v disolučním médiu, bylo nutné
vyhodnotit i uvolňování HPMC. Stejně jako při uvolňování indometacinu platilo, že
čím vyšší je průtoková rychlost média, tím rychlejší je rychlost uvolňování HPMC a
fenomén uvolňování HPMC při průtokové rychlosti 24 ml/min byl podobný jako při
16 ml/min (Obr. 6). Protože všechna HPMC byla z matrice uvolněna během prvních
30 minut bez ohledu na průtokovou rychlost média, hraje kinetika uvolňování HPMC
důležitou roli v uvolňování indometacinu během prvních 30 minut.14
Pro odhad hydrodynamického účinku na uvolňování indometacinu a HPMC z
matrice byly použity velké a malé cely o průměru 22,6 a 12 mm. Profily uvolňování
léčivé látky byly srovnatelné při použití velké i malé cely při průtokové rychlosti
4 ml/min. Naproti tomu velká cela s průtokovou rychlostí média 16 ml/min prokázala
rychlejší uvolňování léčivé látky než malá cela s průtokovou rychlostí média
4 ml/min. Toto zjištění naznačuje, že uvolňování indometacinu bylo závislé na
dodávaném objemu média a že proudění nemá žádný vliv na uvolňování
indometacinu z EC matrice.14
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Obr. 6: Kumulativní procento uvolňování HPMC z EC matrice s podílem velikosti
částic 75–150 µm; průtokové rychlosti byly následující: červená 4 ml/min, zelená
12 ml/min, modrá 16 ml/min, oranžová 24 ml/min14
Na obr. 7 jsou znázorněny disoluční křivky léčivé látky z matrice jednotlivých frakcí
velikosti částic. Za předpokladu, že dominantním mechanismem uvolňování léčivé
látky byla samodifúze a že tloušťky difúzní vrstvy se rovnaly polovinám středních
velikostí částic, byla rychlost uvolňování léčivé látky nepřímo úměrná velikosti
částic. Mechanismus uvolňování léčivé látky z matrice tedy závisí na velikosti částic
podle rovnice Nernst-Brunner (1):
dC / dt = [D · S / V · h] · (Cs Cl)

(1)

Protože je v otevřeném systému dodáváno do průtokové cely stále čerstvé médium,
je během testu dosaženo Cl ≈ 0, pak platí odvozená rovnice:
dC / dt = [D · S · Cs / V · h]

(8)

Mechanismus uvolňování léčivé látky z matrice je limitovaný, v počátečním stadiu
se léčivá látka uvolňuje společně s HPMC a po uvolnění veškeré HPMC, převládá
samodifúze indometacinu.14
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Obr. 7: Kumulativní procento uvolňování indometacinu z EC matrice; velikost částic
byla následující: ◊ 75–150 µm, ○ 150–250 µm; □ 250–355 µm14
Stanovením mechanismu uvolňování léčivé látky je možné navrhnout disoluční
metodu využívající přístroj s průtokovou celou pro matrice s prodlouženým
uvolňováním, které obsahují léčivé látky špatně rozpustné ve vodě. Pro návrh vhodné
disoluční metody je důležité porozumění uvolňování nejen léčivé látky, ale také
pomocných látek, protože některé pomocné látky přispívají k tomu, jak bude
uvolňování léčiva probíhat.14
Štefanič a kol. si dali za cíl předpovědět in vivo rozpouštění enterosolventních pelet
formulovaných jako tablety dispergovatelné v ústech a stanovit dobrou korelaci
in vitro/ in vivo (IVIVC) s výsledky farmakokinetické studie ve stavu nalačno.
Disoluční testy byly provedeny se dvěma léčivými přípravky (formulace A a B) s
lansoprazolem založenými na stejném enterosolventním polymeru (Eudragit L30 D55), ale navzájem se lišící v použitých pomocných látkách, ve velikosti pelet, v
přidání dalších pomocných látek před lisováním do tablet a ve velikosti tablet
dispergovatelných v ústech. Vzhledem k tomu, že uvolňování léčivé látky z
enterosolventních pelet začíná v tenkém střevě, zkoumali vliv doby setrvání v
žaludečním prostředí na uvolňování léčivé látky.54
Do špičky průtokové cely (průměr 22,6 mm) byla vložena 5 mm kulička a následně
příslušné množství skleněných kuliček o velikosti 1 mm až k vrcholu kužele. Tableta
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byla umístěna na skleněné kuličky. Disoluční experimenty začaly kyselým médiem,
které bylo později nahrazeno roztokem fosfátového pufru o pH 6,8. Průtoková
rychlost média byla během celého experimentu konstantní. Vzorky byly odebrány do
zkumavek za použití autosampleru. Za účelem kontroly průtoku cely a určením
procenta rozpuštěného léčiva v každé cele v různých časových bodech byly
zkumavky zváženy před a po testu. Množství uvolněné léčivé látky bylo měřeno
pouze ve fosfátovém pufru o pH 6,8, zatímco v kyselém médiu bylo množství
rozpuštěné léčivé látky zanedbatelné.54
Průběh experimentů byl navržen na základě matematického modelu popisujícího
průměrné vyprazdňování pelet ze žaludku, tj. model žaludečního vyprazdňování
pelet, který platí pro populaci.55 Předpokládané in vivo disoluční profily pro obě
formulace byly vypočteny jako vážený průměr pěti nebo devíti disolučních profilů v
první a druhé sérii experimentů. Podíl pelet ƒi, (Tab. 6 a 7, sloupec 3) vyprázdněných
během každého časového intervalu byl vypočten podle rovnice (9) a byl použit jako
váhový faktor.
(9)
kde GE představuje vyprazdňování pelet ze žaludku za čas t (min).
Množství lansoprazolu rozpuštěného in vivo v určitém časovém bodě ti (D tiPRED) pro
první sérii experimentů bylo předpovězeno použitím rovnice (10).

(10)
kde ƒ10–ƒ200 představuje frakci pelet, která opustila žaludek v každém časovém
intervalu (indexy 10–200 jsou průměrné hodnoty těchto časových intervalů v
minutách) a

představují množství léčivé látky rozpuštěné

v čase ti pro disoluční profily, když byly pelety uchovávány v kyselém médiu pro
každý čas setrvání, jak je uvedeno v Tab. 6.
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Tab. 6: Časové intervaly vyprázdnění pelet ze žaludku s odpovídajícími časy setrvání
v kyselém prostředí a frakce pelet vyprázdněných ze žaludku v každém časovém
intervalu pro první sérii disolučních experimentů54
Časový interval (min)

a

Doba setrvání v kyselém

Vyprázdněné pelety

médiu (min)

v časovém intervalu (%)

0-20

10

30,5

20-40

30

18,7

40-80

60

22,4

80-160

120

18,8

160-240

200

9,6 a

Podle rovnice č. (9), 3,46% pelet zůstává v žaludku po 240 minutách. Tato hodnota

byla přidána do frakce vyprázdněné v posledním časovém intervalu, aby bylo
dosaženo úplného vyprázdnění ze žaludku nalačno
Tab. 7: Časové intervaly pro vyprázdnění pelet ze žaludku s odpovídajícími časy
setrvání v kyselém prostředí a frakce pelet vyprázdněných ze žaludku v každém
časovém intervalu pro druhou sérii disolučních experimentů54
Časový interval (min)

a

Doba setrvání v kyselém

Vyprázdněné pelety

médiu (min)

v časovém intervalu (%)

0-10

5

17,8

10-30

20

23,0

30-50

40

15,5

50-70

60

11,0

70-90

80

8,0

90-110

100

5,9

110-130

120

4,4

130-170

150

5,9

170-230

200

8,5 a

Podle rovnice č. (9), 3,46% pelet zůstává v žaludku po 240 minutách. Tato hodnota

byla přidána do frakce vyprázdněné v posledním časovm intervalu, aby bylo
dosaženo úplného vyprázdnění ze žaludku nalačno
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V první sérii experimentů byl studován vliv pěti různých časů expozice v kyselém
médiu. Lékové formy byly vystaveny jednomu ze tří různých kyselých médií
(0,1 M HC1, 0,01 M HC1 s 2 g NaCl/l nebo 0,001 M HC1). Průměrná průtoková
rychlost byla nastavena na 5,5 ml/min.
Z disolučních profilů (Obr.8) získaných z první série experimentů vyplývá, že po
předchozí expozici kyselému médiu se množství lansoprazolu uvolněného v
simulovaném střevním médiu snižuje s prodlouženou dobou setrvání v kyselém
médiu. To je s největší pravděpodobností výsledkem zvýšené degradace léčiva, což
je zjevné při delší době setrvání v kyselém prostředí. U kratších časů setrvání v
kyselém médiu neexistuje téměř žádný rozdíl mezi formulacemi A a B, zatímco u
delších časů se rozdíly mezi formulacemi A a B stávají výraznější.54

Obr. 8: Průměrné rozpouštěcí profily formulace A (čtverce) a formulace B
(trojúhelníky) po vystavení 0,001 M HC1 během pěti časů setrvání získané z první
série experimentů54
V druhé sérii experimentů byla průměrná průtoková rychlost zvýšena na 11 ml/min.
V důsledku toho se rychlost disoluce výrazně zvýšila. Rychlé disoluční profily v
kombinaci se širšími časovými intervaly v kyselém médiu by měly za následek
skokový průběh v předpovězeném in vivo disolučním profilu. Z tohoto důvodu byly
časové intervaly během prvních 120 minut nastaveny na 20 minut nebo méně a časy
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setrvání v kyselém médiu byly zvýšeny z 5 na 9 (Tab. 7). Přičemž v této sérii
experimentů bylo pouze jedno kyselé médium (0,01 M HCl).
Z výsledků (Obr. 9A a B) lze učinit podobné závěry jako v případě první série
experimentů při nižší průtokové rychlosti. Při delších časech v kyselém prostředí je
množství rozpuštěného lansoprazolu na konci testu nižší u formulace B.
V této studii je možné pozorovat silný vliv doby setrvání v žaludku na rozpouštění
léčivé látky z pelet a nutnost jeho posouzení byla potvrzena velmi dobrou IVIVC.54

Obr. 9: Průměrné rozpouštěcí profily po 9 různých časech setrvání v 0,01 M HCl
získané z druhé série experimentů: (A) Formulace A; (B) Formulace B54
Účelem další studie publikované Štefaničem a kol. v roce 2014 bylo předpovědět in
vivo rozpouštění enterosolventních pelet v biorelevantních podmínkách za použití
nelékopisného průtokového systému (Obr. 10). Cílem bylo stanovit fyziologicky
relevantní, experimentální podmínky za použití nižšího průtoku a malého objemu
disolučního média. Navíc s použitím nového míchacího prvku byl umožněn pohyb
pelet a jejich vystavení mírné zátěži. Rychlost otáčení míchacího prvku byla
nastavena na 80 ot./min. Disoluční testy byly provedeny se stejnými léčivými
přípravky jako v předchozí studii . Disoluční testy začaly s 0,01 M HC1, který byl
později nahrazen fosfátovým pufrem o pH 6,8.56 Průběh experimentů byl navržen na
základě matematického modelu55 a časy setrvání v médiu byly 5, 20, 40, 60, 80, 100,
120, 150 a 200 min. V dalších experimentech byla použita umělá žaludeční šťáva
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simulující stav nalačno (FaSSGF) o hodnotě pH 1,6 a umělá střevní šťáva simulující
stav nalačno (FaSSIF) o hodnotě pH 6,5, o průtokové rychlosti 2 ml/min.
Tableta dispergovatelná v ústech byla umístěna do 150 ml laboratorní skleněné
kádinky obsahující 40 ml disolučního média, zahřátého na 37 °C. Tento nelékopisný
systém je otevřený průtokový systém. Průtok média byl během celého experimentu
konstantní (3 ml/min). Vzorky byly shromažďovány v odměrném válci.56

Obr. 10: Nelékopisný průtokový systém; A: schematické znázornění systému. Plné
kruhy v médiu a na dně kádinky představují enterosolventní pelety, B: fotografie
systému: a) peristaltické čerpadlo, b) trubice s čerstvým médiem, c) trubice s
roztokem vzorku, d) měřicí válec pro odběr vzorků, e) magnetické míchadlo s
ohřívačem, f) (část magnetického míchadla / ohřívače) (g) vodní lázeň, h) silikonová
trubice s vloženým magnetickým míchadlem, (i) kádinka56
Stejně jako v předchozí studii byla snaha simulovat kinetiku žaludečního
vyprazdňování pelet, pomocí několika časů setrvání v kyselém médiu. Bylo
dosaženo podobného výsledku. Pouze velmi malé rozdíly ve výsledcích disoluce
byly zjištěny mezi formulacemi A a B u kratších časů setrvání v 0,01 M HCl, ale
rozdíly se staly výraznější s delšími časy kontaktu pelet s médiem. Snížená rychlost
rozpouštění obou formulací ve střevní tekutině a další prodloužení uvolňování byly
pozorovány při delších časech v 0,01 M HCl, zvláště po 120, 150 a 200 minutách.56
Nelékopisný disoluční systém se liší od lékopisného přístroje s průtokovou celou v
těchto důležitých aspektech: nižší průtok za přítomnosti kontaktu s peletami a v
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pohybu pelet během experimentu. Navzdory podstatně nižší průtokové rychlosti bylo
rozpouštění obou formulací v nelékopisném systému podobné nebo v některých
případech bylo rozpuštěno ještě vyšší množství lansoprazolu než v lékopisném
přístroji s průtokovou celou (formulace B, Obr. 11). To bylo pravděpodobně
způsobeno důsledkem kontaktu mezi peletami a rotujícím míchacím prvkem.56

Obr. 11: Srovnání průměrných rozpouštěcích profilů formulace B získaných
s nelékopisným systémem (průtoková rychlost 3 ml/min) a lékopisným systémem
(průtoková rychlost 11 ml/min) po několika časech setrvání v kyselém médiu56
Nelékopisný systém také ukázal rozdíly mezi těmito dvěma formulacemi a poskytl
další náhled na jejich chování při rozpouštění a na náchylnost k fyzikální zátěži. V
obou experimentálních podmínkách byl pozorován trend vedoucí ke snížení výsledků
disoluce při prodloužení expozice kyselému prostředí, ale tento trend byl výraznější
při použití nelékopisného přístroje (Obr. 12). Při kratší době setrvání vykazuje
enterosolventní obal formulace A dobrou odolnost vůči namáhání, které bylo
způsobeno míchacím prvkem. Nicméně při delší době setrvání v kyselém médiu se
enterosolventní obal formulace A stane citlivějším na možné poškození způsobené
zvýšeným zatížením a vede k nižším výsledkům disoluce.56
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Obr. 12: Srovnání průměrných rozpouštěcích profilů formulace A získaných
s nelékopisným systémem (průtoková rychlost 3 ml/min) a lékopisným systémem
(průtoková rychlost 11 ml/min) po několika časech setrvání v kyselém médiu56
Výsledky disoluce obou formulací v FaSSIF/blank FaSSIF po předchozí expozici
FaSSGF/blank FaSSGF ukazují, že časová prodleva je v obou případech dodatečně
prodloužena (Obr. 13). Jakmile se však lansoprazol začne uvolňovat z pelet v
FaSSIF, rychlost rozpouštění je podobná rozpouštění v pH 6,8 po předchozí expozici
0,01 M HCl. Pozorovaný rozdíl v časové prodlevě je pravděpodobně důsledkem
pomalejšího zvýšení pH po změně FaSSGF za FaSSIF, ve srovnání s
0,01 M HCl/pH 6,8, a je hlavně důsledkem experimentálního nastavení. Důležitou
informaci pro předpověď chování lékových forem in vivo lze získat z výsledků
používající FaSSGF/FaSSIF a blank média, která mají stejné složení ale jsou bez
povrchově aktivních látek. Na Obr. 13 nelze vidět podstatný rozdíl mezi těmito
médii.56
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Obr. 13: Srovnání průměrných rozpouštěcích profilů formulace A (čtverce) a
formulace B (trojúhelníky) v FaSSGF/FaSSIF a v blank FaSSGF/FaSSIF získaných
po 100 minutách setrvání v kyselém médiu56
Srovnání s výsledky předchozí práce54 ukázalo, že při použití podstatně nižší
rychlosti průtoku, která je blíže fyziologické, byla rovněž vytvořena dobrá IVIVC.
Kontakt pelet s míchacím elementem a jejich pohyb na dně kádinky a v médiu,
kompenzovaly snížení rychlosti průtoku. Výsledky ukázaly, že citlivost pelet na
fyzické namáhání je důležitý faktor, který ovlivnil in vitro rychlost rozpouštění
lansoprazolu z enterosolventních pelet.56
Je obtížné vyhodnotit biorelevanci zde prezentovaného nelékopisného systému a jeho
podobnost s podmínkami in vivo, ale určitě se jedná o krok vpřed v simulaci
skutečných gastrointestinálních podmínek.56
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5.3

Dynamické disoluční systémy

S lepším porozuměním fyziologie GITu a zvláště po identifikaci kritických
fyzických stresových faktorů, které jsou relevantní pro uvolňování léčivé látky
in vivo z perorálně podávaných lékových forem s ŘÚ, je zřejmé, že disoluční
metody používající přístroj s košíčkem nebo pádlem nejsou velmi užitečné z hlediska
simulace stresových stavů in vivo. Jak bylo uvedeno v předcházející části, přístroje
s vratným válcem a s průtokovou celou, vybavené vhodnou sadou testovacích médií
napodobujících kritické parametry tekutin přítomných v různých segmentech GITu,
nabízí výhody, které umožňují zkoumat uvolňování léčivé látky z lékových forem
s ŘÚ za různých, po sobě jdoucích podmínek. Avšak i když tyto přístroje nabízejí
možnost pracovat s různými stupni ponoření a rychlostmi průtoku v rámci jediného
testu, je otázkou, zda mohou pokrýt všechny faktory potřebné k adekvátnímu
simulaci všech nebo alespoň nejdůležitějších dynamických aspektů rozpouštění
in vivo. Zvláště by měl být řešen diskontinuální transport a mechanické namáhání
působící na lékové formy během jejich setrvání a vyprazdňování ze žaludku,
ileocekální průchod a mass movements v tlustém střevě. Ačkoli tyto události nemusí
být relevantní pro uvolňování léčivé látky z mnoha multipartikulárních formulací,
pro celou řadu monolitických lékových forem s ŘÚ mohou být velmi kritické. V
posledních několika letech se proto zkoušelo zlepšovat vícesložkové disoluční
modely tím, že se dále zabývaly typickými stresovými událostmi v GITu. Bylo
provedeno několik pokusů o sestavení disolučního přístroje, který odrážejí celou řadu
fyzikálních a fyzikálně-chemických vlivů, kterým je léková forma vystavena během
průchodu GITem. Různé modely dynamického rozpouštění jsou uvedené v práci
McAllister.36,57
5.3.1 Kombinované modely rozpouštění – absorpce
Rozpouštění léčivé látky v GITu se vyskytuje za sink podmínek, a pokud je rychlost
rozpouštění pomalejší než rychlost průniku střevní membránou, perorální absorpce
může být omezena rychlostí rozpouštění.58 Jednoduché systémy, které poskytují
absorpční nádobu s využitím dělícího postupu s oktanolem, ukázaly jistý příslib při
zlepšování korelace s in vivo podmínkami.59 Nové rozšíření této koncepce bylo
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popsáno Vanganiem a kol., který popsal kombinovaný přístroj s průtokovou celou a
míchadlem, do kterého zabudovali organickou fázi, k napodobení absorpčního
procesu (Obr. 14). Tento systém využíval přístroj s průtokovou celou jako primární
rozpouštěcí zařízení, ze kterého byl rozpuštěný eluent přenesen do připojené
sekundární nádoby přístroje s míchadlem obsahující dvojfázové disoluční médium,
složené z vodného pufru (fosfátový pufr o pH 6,8) a organického rozpouštědla
(nonanol nebo směs 1 : 1 cykloexhanu a nonanolu). Přístroj s míchadlem byl
modifikován dalším malým míchadlem, aby se dosáhlo míchání ve vodné a
organické fázi, a míchání bylo optimalizováno tak, aby se usnadnil přenos léčivé
látky do organické fáze. Zpětná trubice z přístroje s průtokovou celou byla připojena
k vodné fázi dvoufázového média a zkompletovala průtokovou smyčku. Tento
přístup byl použit pro charakterizaci disolučního profilu špatně rozpustné
experimentální sloučeniny AMG 517. Již dříve bylo uvedeno, že pro tuto sloučeninu
nebylo možné získat smysluplná data s použitím přístroje s průtokovou celou kvůli
velmi nízké rozpustnosti ve fyziologickém rozmezí pH. Použitím kombinovaného
systému bylo zjištěno, že disoluční profily in vitro tobolek obsahující AMG 517,
byly překrývající se s profilem absorpce/čas, které byly vytvořeny dekonvolucí a
umožnily stanovení korelace mezi pořadími.60

Obr. 14: Kombinovaný přístroj s průtokovou celou a míchadlem60
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5.3.2 Umělý trávící systém
Významným krokem vpřed pro studium chování perorálních lékových forem in vivo
za fyziologických podmínek GITu jsou tzv. TIM systémy.61,62
Systém TNO TIM-1 je multikompartmentový, dynamický, počítačem řízený systém,
který simuluje lidský GIT.63 Byl vynalezen v TNO Nutrition and Food Research
center v Zeistu, v Nizozemsku, a umožňuje simulaci dynamických trávicích a
fyziologických procesů in vivo, ke kterým dochází v žaludku a tenkém střevě.
Parametry použité u systému TNO TIM-1 jsou založeny na datech získaných ze
studií na lidských dobrovolnících a hlavní parametry trávení, včetně teploty, pH,
peristaltického pohybu a průchodu, sekrece žaludku (lipáza, pepsin, HCl), sekrece
tenkého střeva (pankreatická šťáva, žluč a hydrogenuhličitan sodný) jsou
kontrolovatelné. Systém TIM-2 simuluje podmínky v tlustém střevě, včetně pH,
bakteriální fermentace a postupného příjmu předem rozložených potravin
pocházejících z tenkého střeva.57

Obr. 15: Systém TNO TIM-1: 1) žaludeční kompartment; 2) duodenum; 3) jejunum;
4) ileum; 5) jejunální dialyzační kazeta; 6) ileální dialyzační kazeta; 7) ileální
eluent57
Souliman a kol. provedli studii zkoumající biofarmaceutické chování hydrofilních
matricovýh tablet s teophylinem pomocí in vitro metod – použili přístroj s
míchadlem, přístroj s průtokovou celou, a systém TIM-1, a následně zhodnotili
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předpovědní schopnost každého způsobu stanovením IVIVC. Pro každou metodu by
mohla být stanovena korelace na úrovni A, ale vzájemné propojení metod bylo
stanoveno jen tehdy, když byl použit model TIM-1. Systém byl úspěšně používán i
v jiných studiích věnujících se získání IVIVC.61,62,63
Rešerše dynamických disolučních systém ukázala, že navzdory desetiletím výzkumu
a hledání přesného in vitro substituentu GITu stále pokračuje. Pokud jde o využití ve
vývoji léčiv, multikompartmentové a kombinované modely rozpouštění – absorpce,
nabízejí cestu ke studiu několika klíčových aspektů rozpouštěcího procesu, jako je
micelární solubilizace/vazba a sklon ke srážení. Jako takové mohou být považovány
za užitečné doplňky k disolučnímu přístroji a mohly by být potenciálně použity pro
vylepšení

datových

vstupů

ke

zlepšení

předpovědní

přesnosti

softwaru

biomodelování. Ovšem kontrola jejich hydrodynamiky, neschopnost řešit komplexní
potravinové matrice a příliš zjednodušená replikace procesu trávení omezují jejich
potenciál ke zkrácení a/nebo vylepšení in vivo testování. Složitější systémy, jako je
např. TNO TIM-1, přestože nepochybně simulují prostředí GIT s úrovní kontroly a
přesnosti, která nebyla dosud dosažitelná, stále ještě neprokázaly, že představují
podstatnou změnu než pouze přírůstkový pokrok ve studiu o disoluci. Omezené
zdroje o použití těchto nových technik jistě naznačují, že taková perspektiva je na
dosah, zvláště v kombinaci s biomedicínou, ale je zapotřebí více studií, které by
přesně určily, kdy tyto složité techniky jednoznačně přidávají hodnotu.57
5.4

Kombinace přístroje s průtokovou celou a MRI

Zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) je obecně známo jako vynikající
nástroj pro klinickou diagnostiku díky své schopnosti rozlišovat mezi měkkými
tkáněmi, stejně jako citlivost na řadu dalších parametrů včetně průtoku, difúze a
teploty. Farmaceutické odvětví je dobrým příkladem místa, kde byly studovány
lékové formy sledováním hydratace tablet a její účinky během disoluce.64
Abrahmsén-Alami a kol. zkonstruovali malou celu ve formě rotujícího disku pro
studium rozpouštění tablet poly(ethylenoxidu) při 25 °C. Cílem bylo umožnit
kvantitativní měření koncentrace polymeru během hydratace, bobtnání a eroze za
podmínek, které simulují míchání.65
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Následující studie zkoumala vliv rozpustnosti pomocných látek (mannitolu a
fosforečnanu vápenatého) na bobtnání a erozi u řady tablet s HPMC.66 Madhu a kol.
používal NMR pro mapování T2 a samodifuzního koeficientu vody během
kontinuálního průtoku nad erodovatelnou tabletou při 37 °C.67
Naproti tomu, jiné studie se pokoušely vytvořit prostředí ekvivalentní standardnímu
USP disolučnímu testu, zejména používali přístroj s průtokovou celou umístěnou
uvnitř magnetu. Toto uspořádání je náročné kvůli nepřístupnosti supravodivých
magnetů, které jsou obvykle 1,5 m vysoké, nutnosti použití příslušenství, která jsou
MRI kompatibilní, typicky nekovové materiály a potřeba udržet elektronická zařízení
mimo silné magnetické pole, aby se zabránilo rušení nebo aby nezpůsobilo rušení.68
Fyfe a kol. zakomponovali upravený přístroj s průtokovou celou do vertikálního
supravodivého magnetu Tesla 9, pro studium hydratace tablet s HPMC a tablet
založených na principu osmotických pump. UV spektroskopie byla použita pro
měření celkového množství uvolňovaného léčiva během rozpouštění.69
Naproti tomu Dorożyński a kol. upravili přístroj s průtokovou celou tak, aby se vešel
do vodorovného supravodivého magnetu. Přístroj zobrazil hydrataci směsi
L-Dopa / HPMC v poměru 1 : 1 a 1 : 3 v médiích FaSSGF a FeSSGF při 37 °C.
Disoluční profily získali vzorkováním ze zásobníku médií.70 V následné studii také
kvantifikovali oblasti různých částí v tabletě (suché jádro, hydrogelová a difuzní
část), protože hydratace byla nerovnoměrná kolem jejího obvodu.71
Nedávný vývoj umožnil integraci přístroje s průtokovou celou s MRI přístrojem
optimalizovaným pro disoluční studie při 37 °C, jak je shrnuto na Obr. 16, je
schopný měřit rychlost hydratace a vizualizovat mechanismus uvolňování běžně
dostupných tablet a také poskytnout specializovaný systém pro reprodukovatelná
měření disoluce.68 MR snímky byly získány během rozpouštění standardní gelové
matricové tablety s chlorfeniraminem maleátem jako léčivou látkou, za použití vody
jako média proudící při 16 ml/min a 37 °C (Obr. 17). Do kužele průtokové cely se
umístila skleněná kulička, aby se zajistil laminární tok a rovněž aby se tableta
umístila bez omezení bobtnání. Rychlost vniknutí vody a bobtnání byla
kvantifikována výpočtem plochy nehydratovaného jádra a celé tablety (Obr. 18);
gelová vrstva může být rovněž kvantifikována odečtením jedné od druhé.68
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Obr. 16: Schematické znázornění: a) magnetické rezonance s nízkou magnetickou
indukcí s integrovaným disoluční přístrojem s průtokovou celou; b) průtoková cela
kompatibilní s MRI obsahující rubínovou kuličku umístěnou do špičky kužele a
skleněné kuličky používané primárně k zajištění laminárního proudění, ale v tomto
případě také k umístění tablety v oblasti zobrazování68
Hranice mezi gelovou vrstvou a disolučním médiem byla zvolena změnou intenzity
obrysu pro zvýraznění tablety pro řadu snímků, dokud se gelová vrstva nestane tak
rozptýlená, že ji nebude možné definovat; v praxi se jednalo o úzký úsek. Hranice
mezi hydratovanými a nehydratovanými oblastmi byla zvolena použitím intenzity
obrysu, která byla v polovině vzdálenosti mezi nejvyššími (gelovými) a nejnižšími
(nehydratovanými jádry) intenzity pro první snímek, který byl použit v celé sérii.
Naštěstí toto určení ignoruje zjevný nárůst obsahu vody v dříve nehydratovaném
jádru po 5 hodinách, což je způsobeno vniknutím z vnější strany 3 mm plochy.
Přestože lze diskutovat o poloze nehydratované hranice jádra, konzistence mezi
měřeními je důležitější pro srovnání, například mezi různými rychlostmi průtoky,
disolučními médii apod. Současně byla koncentrace léčivé látky kvantifikována
průchodem odtoku skrz UV–průtokovou celu, takže pro složitější formulaci
umožňuje srovnání kinetiky hydratace a/nebo uvolňovacího mechanismu oproti
rychlosti uvolnění léčivé látky. V tomto případě byla variabilita profilu uvolňování
léčiva srovnatelná s proměnlivostí dávky (~12 % v různých časových bodech
analyzovaných přístrojem s vratným válcem).68
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Obr. 17: Soubor snímků získaných během rozpouštění matricové tablety s
chlorfeniraminem maleátem ve vodě proudící rychlostí 16 ml/min při 37 °C v
uzavřené konfiguraci68

Obr. 18: Graf ukazující oblasti a) nehydratovaného jádra a b) celé tablety (bobtnání)
vypočítané z obrazových dat získaných během šesti opakovaných disolucí. Snímky
ukazují, jak byly tyto oblasti definovány68
Ukázalo se, MRI techniky jsou užitečné při studiu různých polymerních materiálů,
jako jsou pomocné látky pro tablety. Kombinace s přístrojem s průtokovou celou
umožňuje měření během rozpouštění v relevantních podmínkách. Nedávné studie,
které používají MRI s nízkou magnetickou indukcí, ukazují, že stejné výhody lze
nalézt na levnějších přístrojích, které jsou dostupné i pro standardní laboratorní
prostředí. Tyto systémy mohou být snadno konfigurovány a optimalizovány pro
různé aplikace. V kombinaci s přístrojem s průtokovou celou, MRI poskytuje silný
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nástroj pro zkoumání toho, jak hydratace tablety ovlivňuje rozpouštěcí mechanismus
a v důsledku toho profil uvolňování léčiva.68
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6.

Parenterální lékové formy s řízeným uvolňováním

Disoluční testování bylo původně vyvinuto pro perorální lékové formy s řízeným
uvolňováním léčivé látky a později také k hodnocení transdermálních náplastí.
V posledních letech ale stoupá počet parenterálních léčivých přípravků s řízeným
uvolňováním léčivé látky z důvodu nových technologií i rostoucímu počtu nových
léčivých látek, které nelze spolehlivě transportovat na místo účinku perorální cestou
podání. Lékové formy navrhované pro tento účel jsou rozmanité a různá jsou také
místa, kde mají léčivou látku uvolnit a působit. V závislosti na zamýšleném
terapeutickém účinku, mohou být tyto parenterální léčivé přípravky aplikovány
intravenózně, intramuskulárně, subkutánně, a intraartikálárně, nebo mohou být
implantovány do nádorové tkáně, do tkáně oka, zubů, kostí nebo cévní stěny.
Účinek je pak buď celkový (systémový) nebo místní. Lékové formy používané k
těmto účelům mohou mít podobu tyčinek, lipofilních roztoků nebo disperzních
systémů (mikročástice, nanočástice, lipozomy, emulze, suspenze), které mohou
in situ vytvářet gely nebo pevné útvary, cementy nebo mohou mít podobu léčivou
látkou obalených prostředků, např. stentů.72,73,74 Takové lékové formy jsou široce
používány ke zlepšení biologické dostupnosti, prodloužení účinku, dosažení cílené
distribuce léčivé látky a snížení vedlejších účinků. Vzhledem k tomu, že jakákoli
neočekávaná změna chování těchto lékových forem může vést k toxicitě a/nebo ke
změně účinnosti in vivo, je nezbytné vyvinout vhodné metody in vitro testování
disoluce/uvolňování. Přesto v současné době neexistuje žádná standardní lékopisná
metoda vyvinutá speciálně pro disoluci parenterálních lékových forem s řízeným
uvolňováním.75 Charakterizace těchto lékových forem prostřednictvím in vitro
disolučních testů má velký význam, protože tkáňové koncentrace uvolněných
léčivých látek získaných z humánních studií nejsou k dispozici. Plazmatické profily
nemohou poskytnout veškeré informace potřebné k posouzení chování léčivého
přípravku v lidském organismu a zvířecí modely jsou omezeny skutečností, že
zvířecí tkáň reaguje jinak než u člověka.76
Protože se při návrhu disolučních metod dává přednost modifikacím lékopisných
metod než vývoji úplně nových zkušebních metod vzhledem k vysokému stupni
standardizace a k jejich přijetí regulačními autoritami, existuje snaha využít metody
založené na přístroji s průtokovou celou.4
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6.1

Metody testování in vitro uvolňování z parenterální lékové formy s ŘU

Ideálně by disoluční metody měly co nejvíce simulovat fyziologické podmínky
in vivo. Stejně jako u disolučních metod pro perorální lékové formy s ŘU, jsou
důležitými faktory vlastnosti média (složení, objem, teplota). Výběr média se řídí
rozpustností a stabilitou léčivé látky po dobu trvání studie, zatímco použitá teplota
může být fyziologická – 37 °C, nebo zvýšená v případě zrychlených testů. Při výběru
složení média je třeba vzít v úvahy tyto aspekty – pH, kapacita pufru, osmolarita a
iontové složení. Tím lze dosáhnout odpovídajícímu prostředí v místě aplikace.13
Nejčastěji používané médium pro neperorální lékové formy je fosfátový pufr o
pH 7,4.77 Na rozdíl od médií simulujících gastrointestinální průchod, standardizovaná
média pro parenterální lékové formy nebyla stanovena.78 Existují však zprávy o
použití krve nebo krevních složek pro disoluční testování parenterálních lékových
forem.79,80
Disoluční metodu lze tedy modifikovat na fyziologické podmínky pomocí úpravy
média nebo úpravou přístroje. Vedle přesných rozměrů a uspořádání přístroje
použitého při zkoušce, jsou nejdůležitější reprodukovatelné a konzistentní
hydrodynamické podmínky. Další důležitým faktorem je zajištění sink podmínek. V
tomto kontextu je třeba uvést, že v místě podání in vivo ne vždy sink podmínky
převažují. U disolučních zkoušek v kontrole kvality i v oblasti výzkumu a vývoje je
nezbytné použít konečný produkt. U parenterálních lékových forem se často
provádějí další výrobní kroky např. sterilizace, které mohou ovlivnit chování lékové
formy při uvolňování. Kupříkladu sterilizace gama zářením může indukovat
degradaci polymeru, což vede ke změnám v průměrné molekulové hmotnosti
polymeru a teplotě skelného přechodu a dále ke změnám v rychlosti uvolňování.76,81
Také způsob, jakým se léková forma aplikuje, může mít vliv na profil uvolňování.
Například plocha, která se vytvoří po i.m nebo s.c. aplikaci depotní injekce nebo po
aplikaci stentu uvolňujícího léčivou látku.82 I když se tyto parametry nevyhnutelně
mění in vivo, měl by návrh disolučního testu umožnit pečlivé vyhodnocení jejich
vlivu na uvolňování a příslušné podmínky by měly být standardizovány při nastavení
in vitro testu.76
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U parenterálních lékových forem s ŘU, které mohou uvolňovat začleněné léčivé
látky v průběhu několika týdnů nebo měsíců, je také důležitou otázkou zrychlené
in vitro testování. Existuje několik způsobů, jak urychlit uvolňování léčivé látky,
včetně změn pH, iontové síly, přidání rozpouštědel nebo povrchově aktivních látek
do média, zvýšení teploty apod.76 Při použití vyšších teplot pro urychlení uvolňování
může agregace částic představovat problém u disperzních formulací.83 Multifázové
uvolňování včetně počátečního rychlého uvolněné léčivé látky (burst release), které
je často pozorováno u parenterálních lékových forem s ŘU, je mnohdy nemožné
sledovat v urychleném disoluční testu. Z toho důvodu je vhodná další zkouška
počáteční fáze uvolňování v reálném čase.81,77 Současné metody testování uvolňování
in vitro jsou tři:76
1. metoda „Sample and Separate“ (SS)
2. metoda využívající dialyzační membránu
3. metoda využívající průtokovou celu
6.2

Průtoková cela pro hodnocení parenterálních lékových forem

V současné době je doporučeným způsobem testování metoda využívající
průtokovou celu.84 Testování může být prováděno jak v otevřené, tak v uzavřené
konfiguraci. Tyto dvě možnosti umožňují nastavení objemu média v širokém
rozmezí k zajištění sink podmínek. Porušení sink podmínek v cele by se však mohlo
objevit i přes velké objemy médií, a to v případě když je uvolňování léčivé látky z
lékové formy velmi rychlé ve srovnání s výměnou média v cele, které je určené
průtokovou rychlostí. Průtoková rychlost média celou je lékopisem stanovená na
4, 8 nebo 16 ml/min. Je třeba mít na paměti, že průtoková rychlost 16 ml/min byla
zvolena tak, aby odpovídala nastavením pro přístroje s košíčkem a pádlem, a objem
obvykle používaný v těchto přístrojích nemusí nezbytně představovat biorelevantní
průtokové podmínky a objemy.76,77
Různé modifikace přístroje s průtokovou celou byly použity pro stanovení
uvolňování léčivé látky z parenterálních lékových forem ŘU, jako jsou
mikročástice,85,86 liposomy,87 stenty a implantáty uvolňující léčivou látku.88
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Důležitým parametrem je také umístění lékové formy uvnitř cely, protože hrozí, že
by se mohla v cele volně pohybovat, snadno se rozložit a hromadit se v oblastech
s nízkou turbulencí.89
6.2.1 Modifikace metody s průtokovou celou pro hodnocení částicových
systémů
U částicových systémů (mikročástice, nanočástice apod.) je hlavním problémem
agregace částic, změna velikosti povrchu vystaveného rozpouštění a ovlivnění
disoluce.76 Příklad řešení tohoto problému popsal Zolnik a kol., který použil
modifikovanou průtokovou celu s vyšším množstvím skleněných kuliček, což vedlo
k tomu, že použitá cela byla zcela naplněna skleněnými kuličkami. Testované
mikročástice PLGA (kopolymer kyseliny mléčné a glykolové) byly mezi nimi
rozptýleny a udržely se tak oddělené. Autoři této studie také porovnávali tuto metodu
s metodou SS. Počáteční rychlé uvolnění léčivé látky (burst release) a profily
uvolňování byly během prvních 7 dní podobné, později se ale profily začaly lišit. Po
30 dnech bylo množství uvolněné léčivé látky o 16 % vyšší u metody s průtokovou
celou. Tyto rozdíly v disolučních profilech byly připisovány ztrátě vzorku během
filtrace a agregaci mikročástic, ke kterým dochází u metody SS. Aby se zajistilo, že
rozdíly mezi průtokovou rychlostí a rychlostí míchání používané u těchto dvou
metod, nepřispěly k rozdílům v získaných disolučních profilech, byla rychlost
průtoku u přístroje s průtokovou celou měněna mezi 4 a 35 ml/min. Z výsledků
dospěli autoři k závěru, že metoda využívající průtokovou celu je vhodnější pro
in vitro testování uvolňování z PLGA mikročástic, než metoda SS.85
Velmi malé částice ale mohou procházet filtry. K testování disoluce je proto
nezbytné použít membrány s velmi jemnými póry, které umožní difuzi uvolněné
léčivé látky, ale zabrání průchodu částic s velikostí v nm. Nedávno byla publikována
nová metoda, která kombinuje průtokovou celu s dialyzační membránou. Membrána
je připevněna na kovovém rámu. Takto složený válcovitý adaptér, je umístěn ve
svislé poloze uvnitř průtokové cely.75,87 Důležitý je výběr dialyzační membrány,
především ve velikosti jejích pórů, které by měly být asi 100 krát větší než molekula
léčivé látky.91 Tím se dosáhne volného průchodu léčivé látky přes membránu ale
zároveň se zabrání průchodu nanočástic.90 Dále je důležité, aby se léčivá látka na
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membránu nenavázala.13 Metoda je především využitelná pro disperzní systémy, jako
jsou nanosuspenze, lipozomy, emulze nebo suspenze. Autoři této studie porovnávali
tuto metodu s metodou dialyzačního vaku a reverzního dialyzačního vaku, a jejich
schopnost rozlišit tři různé formulace lipozomů. Pouze metoda kombinující
průtokovou celu a dialyzační membránu byla schopná rozlišit všechny tři disoluční
profily daných lipozomů.87
Nejnovější studii kombinující průtokovou celu s dialyzačním adaptérem publikoval
Gite a kol. Použili nanočástice Eudralgitu L100-55 s atorvastatinem. Porovnávali tři
metody: metodu s průtokovou celou s nanočásticemi rozptýlenými mezi kuličkami,
metodu s průtokovou celou v kombinaci s dialyzačním adaptérem, do kterého byly
nanočástice umístěny, a metodu využívající přístroj s košíčkem v kombinaci
s dialyzačním adaptérem. Jako médium byl vybrán fosfátový pufr o pH 6,8. Rychlost
průtoku média neměla vliv na disoluční profil. Disoluční profily metod
kombinovaných s dialyzačním adaptérem neukázaly úplné uvolnění léčivé látky, jak
u přístroje s košíčkem, tak z přístroje s průtokovou celou (65 % a 67 % za 60 min).
Naopak metoda s průtokovou celou modifikovaná smícháním nanočástic se
skleněnými kuličkami poskytla úplné uvolnění léčivé látky z nanočástic.92

Obr. 19: Schéma průtokové cely: a) pro mikročástice, b) s dialyzačním adaptérem89
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6.2.2 Modifikace metody s průtokovou celou pro hodnocení stentů
Metodu s průtokovou celou je možné použít pro hodnocení uvolňování léčivé látky
ze stentů. Stenty uvolňující léčivou látku se skládají z tubulární síťoviny, která je
obalena léčivou látkou. Stent je obecně navržen tak, aby udržoval fyziologický
průchod, např. u zúžených koronárních cév, zatímco léčivá látka terapeuticky působí
na okolní tkáň. Na trhu však existují i jiné stenty, a další stenty jsou vyvíjeny pro
různá místa aplikace, jsou periferní cévy, nitrolební cévy, žlučové cesty, jícen,
močovod a prostata. Stenty umístěné do koronárních cév jsou určeny k fyzické
stabilizaci dříve zúženého průchodu a tím zabránění elastickému zpětnému pohybu
po balónkové angioplastice.93 V současné době se využívá léčivých látek jako je
paclitaxel a sirolimus. Slibnými léčivými látkami pak jsou inhibitory buněčné
proliferace, imunosupresiva, protizánětlivé léčivé látky a látky, které podporují
hojení poškozené cévy.94,95
Tato léková forma je v kontaktu s dvěma odlišnými oddíly, krví a stěnou cévy. Krev
proudí kolem stentu v obrovských množstvích v závislosti na rychlosti průtoku krve
a průměru cévy. V koronárních arteriích, kam se stenty nejčastěji umisťují,
odpovídají krevní průtoky přibližně 35 ml/min, čímž je dosaženo rychlé clearance
léčivé látky uvolněné do krve z místa aplikace.76 Koronární stenty se zavádějí do
zúžených úseků koronárních artérií typicky pomocí přístupu do femorální tepny. Po
umístění stentu se balonový katétr, na kterém je stent umístěn, roztahuje stlačením
vnější strany stentu proti tkáni, čímž se znovu otevře zúžená část cévy a po
odstranění balonku se obnoví průtok krve. Vnější strana stentu je proto v přímém
kontaktu s cévní stěnou, zatímco jeho vnitřní částí protéká krev.96 Díky takovému
umístění stentu mohou vzniknout rozdíly v uvolňování z různých stran povlaku
stentu. Seidlitz1 a Nagel použili modifikovanou průtokovou celu, která byla
navržena tak, aby takové umístění stentu napodobovala. Na vnitřní stranu průtokové
cely byla umístěna hydrogelová vložka (kalcium alginát), která představovala cévní
stěnu, zatímco vnitřek cely obsahuje stent s léčivou látkou a volný prostor, kterým
může protékat disoluční médium (Obr. 20). Uzavřená cela byla umístěna do vodní
lázně o teplotě 37 °C. Jako disoluční médium byl použit fosfátový pufr o pH 7,4,
nastavený na průtokovou rychlost 35 ml/min. Systém byl provozován v uzavřeném
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systému. Použití otevřeného systému by bylo výhodnější vzhledem k lepšímu
napodobení podmínek in vivo, kde se léčivá látka odstraňuje z cirkulující krve. To
však nebylo možné vzhledem k vysokým průtokovým rychlostem a výsledným
analytickým omezením. Na konci experimentu byl stent z hydrogelu odstraněn a
stent, stejně jako hydrogel, byly analyzovány na obsah léčivé látky. Aby bylo možné
vyhodnotit, zda použité umístění stentu a nastavení průtoku v této modifikované cele
mají vliv na uvolňování léčivé látky, bylo také testováno uvolňování za použití
přístroje s pádlem a nemodifikovaného přístroje s průtokovou celou. V těchto
případech byl stent umístěn přímo dovnitř nádoby nebo na vrchol skleněných kuliček
bez bližšího umístění. Míchání bylo nastaveno na 50 otáček za minutu v přístroji
s pádlem a v průtokové cele byl průtok nastaven na 35 ml/min. V dalším souboru
experimentů byl zkoušen vliv rychlosti průtoku na uvolňování v modifikované
průtokové cele porovnáním průtoku 35 ml/min s nejnižším standardním průtokem
4 ml/min.
Z výsledků vyplývá, že umístění stentu do modifikované průtokové cely mělo velký
vliv na uvolňování léčivé látky, s důsledkem ve výrazně pomalejším uvolňování ve
srovnání s výsledky získanými se standardními lékopisnými přístroji.
Naproti tomu nastavení průtokových rychlostí na 4 a 35 ml/min ukázalo, že
koncentrace uvolněné léčivé látky jsou při obou rychlostech velmi podobné.
Uvolňování s vyšším průtokem bylo mírně rychlejší, ale rozdíl mezi dvěma
odpovídajícími středními frakcemi nepřekročil 5 %.
Tyto výsledky zdůrazňují význam umístění stentu a nutnosti použití vyšších
průtokových rychlostí pro simulaci podmínek in vivo.97
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Obr. 20: (A) a (B) Schéma a fotografie průtokové cely pro disoluci léčivé látky ze
stentů; (C) Podélný řez hydrogelovým válečkem s implantovaným stentem;
(1) Skleněné kuličky, (2) Disky z akrylového skla, (3) Hydrogel a (4) Expandovaný
stent97
6.2.3 Modifikace metody s průtokovou celou pro hodnocení implantátů
Pro parenterální přípravky, které se aplikují do tkáně nebo do jiných míst v těle, je
situace in vivo odlišná a přístroj může v tomto případě hrát velkou roli. Při
uvolňování léčivé látky z lékové formy do okolního prostředí, nemusí v závislosti na
fyzikálně chemických vlastnostech uvolněných látek v místě uvolňování převládat
„sink” podmínky. Léčivo se zde může hromadit a to může vést ke zpomalení
rychlosti uvolňování léčivé látky z lékové formy z důvodu poklesu koncentračního
gradientu. Rovněž transport látek v živé lidské tkáni bude, ve srovnání s transportem
v promíchávaném médiu, velmi odlišný. K napodobení podmínek uvolňování
podmínkám in vivo byla použita modifikovaná cela s tzv. T – buňkou.76 V této
modifikované cele jsou implantáty umístěny na dno T – buňky, která je v cele
umístěna horizontálně a je spojená otvorem s další dutinou, kterou protéká disoluční
médium. Médium je čerpáno vodorovně předem stanovenou rychlostí průtoku.
Vzhledem ke konstrukci cely se uvolněná léčivá látka hromadí nejprve v kavitě
66

(„okolí implantátu”) až do dosažení spojovací zóny, a teprve pak se dostává do
proudícího média („cévní systém”) k výstupu z průtokové cely. Díky tomuto
uspořádání se předpokládá, že se podmínky in vitro budou více přibližovat
fyziologickým podmínkám in vivo, a bude je možné použít ke stanovení IVIVC. Tato
metoda byla použita k vyhodnocení uvolňování léčivých látek z mikročástic
určených pro embolizaci, a z granulátů určených k implantaci do kostí.98,99,100

Obr. 21: Schéma modifikované průtokové cely s T – buňkou3
Borovac a kol. použili přístroj s T – buňkou k vyhodnocení uvolňování ibuprofenu
z hydrogelových mikročástic na bázi polyvinylalkoholu (IBU-BB) určených pro
embolizaci. Autoři zkoumali, zda jsou ibuprofenové mikročástice schopné
poskytnout prodloužené uvolňování léčivé látky. Výsledky uvolňování ibuprofenu z
mikročástic IBU-BB (10, 50, 100 mg/ml), z roztoku a prášku pro parenterální
podání byly porovnány mezi dvěma nelékopisnými metodami: metoda s T – buňkou
a metoda s kádinkou. Přístroj s T – buňkou byl provozován v uzavřeném systému,
s celkovým objemem disolučního média 200 ml, kterým byl fosfátový pufr o pH 7,4.
Cela byla ponořena do vodní lázně udržované na teplotu 37 °C. Průtokové rychlosti
byly nastaveny na 400 ml/min a 50 ml/min. Metoda s kádinkou umožnila míchání
testované lékové formy magnetickým míchadlem ve 200 ml disolučního roztoku, a
kádinka byla umístěna do vodní lázně udržované na 37 °C. Tato metoda byla
použita místo lékopisné metody s pádlem z důvodu malého množství vzorků a
objemů média. Rychlost uvolňování ibuprofenu z přístroje s T – buňkou byla
pomalejší než v kádince. Výsledky ukazují, že rychlost uvolňování z mikročástic
byla výrazně pomalejší než z roztoku. Zvýšením koncentrace ibuprofenu
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v mikročásticích z 10 na 100 mg/ml snižuje rychlost jeho uvolňování a může tak být
dosaženo prodlouženého uvolňování. Při použití výsledků z přístroje s T – buňkou
byla také dosažena vysoká úroveň IVIVC.98
Další použití metody s T – buňkou publikovali Chevalier a kol. Jednalo se o studii
uvolňování ibuprofenu ze dvou typů implantovatelných granulátů a popisuje
srovnání přístroje s T – buňkou se standardní průtokovou celou o průměru 12 mm.
Granule fosforečnanu vápenatého (≈ 710–1000 μm) jsou považovány jak za kostní
implantovatelný materiál, tak za nosič léčivé látky. V této práci byly granule
fosforečnanu vápenatého potaženy ibuprofenem o koncentraci 22 a 36 %. Přičemž
první typ granulí byl připraven vysokorychlostní granulací a následnou sféronizací
v granulátoru Mi-Pro (Mi-Pro) a druhý typ byl získán nízkorychlostní granulací v
mixéru Kenwood (Kenwood).
Oba přístroje byly provozovány v uzavřeném systému a celkový objem fosfátového
pufru o pH 7,48 byl 250 ml při 37 °C. U standardního přístroje s průtokovou celou
bylo 250 mg granulátu umístěno na skleněné kuličky a rychlost proudění disolučního
média byla nastavena na 8 ml/min. V případě modifikovaného přístroje bylo 65 mg
granulátu umístěno do T – buňky a průtoková rychlost byla nastavena na 35 ml/min.
Výsledky jasně ukazují prodloužené uvolňování ibuprofenu, které bylo nejméně
10krát vyšší při použití přístroje s T – buňkou oproti standardnímu přístroji
(Obr. 20). Tato prodloužená kinetika je nepochybně více v souladu s in vivo
uvolňováním do kostních tkání a je relevantnější pro stanovení další in vivo/ in vitro
korelace. Srovnání obou konfigurací ukázalo, že hydrodynamické podmínky
indukované T tvarem lépe simulovaly podmínky in vivo a vedly k prodlouženému
uvolnění léčivé látky. Použití T – buňky také zabránilo burst efektu.100
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7.

Inhalační lékové formy

Testování disoluce inhalačních léčivých přípravků je také složité. Prvním problémem
je transport léčivého přípravku z tlakového balení nebo práškového inhalátoru a
usazení vdechnutých částic na určitém místě dýchacího traktu (nosní sliznici, v
dýchacích cestách nebo v plicích).3
Druhým problémem je rozdíl mezi podanou dávkou a skutečně inhalovanými
částicemi. Aerosolové částice inhalované léčivé látky, které vstupují do plicní oblasti
bez cilií, podstupují rozpouštění ve velmi omezeném množství plicních
tekutin (10 až 20 ml na přibližně 100 m2 plochy) a rozpuštěná frakce dávky bude
dostupná pro absorpci přes alveolární membránu a následný účinek. Je obecně
známo, že méně než 20 % léčivé látky podané pomocí inhalačního aerosolu dosáhne
respiračního traktu. Pouze úzký rozsah velikosti částic (1–5 µm) dosáhne
respiračního traktu a může se zde rozpustit.3,101 V ideálním případě tyto částice
umožňují cílené doručení léčivé látky, vykazují požadované disoluční profily a
vynikající lokální biologickou dostupnost. Kromě toho musí být částice fyzikálně a
chemicky stabilní a snadno zpracovatelné. Kontrola parametrů částic (složení,
hustota, velikost a rozložení) a vlastnosti povrchu (krystalinita, porozita,
hygroskopicita, tvar a náboj) jsou nezbytné pro optimální dodání léčivé látky z
aerosolových prášků. Velikost a plocha povrchu částic ovlivní jejich rozpustnost,
rychlost rozpouštění a tudíž i dostupnost v plicích.102 Částice léčivé látky větší než
5 µm mohou mít začít působit již v ústech a hrdle. Osud inhalovaných částic léčivé
látky závisí na jejích fyzikálně-chemických a fyzikálních vlastnostech a na místě
depozice v dýchacím traktu. Částice, které se ukládají v oblasti s ciliemi, se vylučují
primárně mukociliární clearance. Částice léčivé látky, které pronikají hluboko do plic
a ukládají se do periferních oblastí bez cilií, mohou být odstraněny mnoha
mechanismy, včetně rozpouštění.101
Další komplikací při použití dosud vynalezených metod pro uvolňování léčiva
in vitro je fakt, že po usazení částic na sliznici je systém spíše statický (částice se
nepohybují)

než

dynamický,

tj.

odpovídající

promíchávanému disolučnímu médiu.3
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běžně

užívanému

dobře

7.1

Metody a disoluční média určená pro testování in vitro uvolňování z
inhalačních lékových forem

K dnešnímu dni se žádný z in vitro testovacích systémů ještě neukázal být ideální
volbou k provádění disolučních testování, jako nástroje pro odhad in vivo
rozpustnosti léčivé látky v plicních tekutinách. A proto také v současné době
neexistuje žádná lékopisná metoda disolučního testování aerosolových léčivých
přípravků.6
V dosud publikovaných studiích byly použity tři typy disolučních přístrojů určených
k hodnocení inhalačních lékových forem:
1. lékopisný přístroj s míchadlem
2. modifikované přístroje s průtokovou celou
3. Franz cell nebo Transwell® systém.103
Byly zveřejněny čtyři různé plicní tekutiny, které se ve složení přibližují
extracelulární tekutině v plicích. Jedná se o sérum ultrafiltrovaný simulant (SUF),
simulovanou plicní tekutinu (SLF), Gambleho nebo Ringerův roztok a modifikované
SLF s L-fosfatidylcholinem. Jejich složení je uvedeno v Tab. 8.6
Pulmonální povrchově aktivní látka nacházející se v epiteliální plicní tekutině je
sadou fosfolipidů, neutrálních lipidů a proteinů s fosfatidylcholinem, obzvláště pak
nenasyceného fosfolipidu dipalmitoylfosfatidylcholinu (DPPC). Z tohoto důvodu lze
povrchově aktivní látku přidat do disolučního média, zejména pak pro analýzu špatně
rozpustných léčivých látek. Příprava roztoků DPPC však může být obtížná z důvodu
dlouhých a variabilních časů přípravy; syntetické povrchově aktivní látky používají
pro porovnání rozpouštění in vitro. Bylo popsáno jen pár studií zkoumající vliv
složení disolučního média na rychlost rozpouštění. Z tohoto pohledu se zdá
nejkomplexnější práce publikovaná Daviesem a Feddahem.103
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Tab. 8: Složení plicních tekutin6
Molární
koncentracea
SUFb

SLFc

Gambleho roztok

KCl

-

0,004

-

NaCl

0,116

0,145

0,116

MgCl2

-

0,001

-

NH4Cl

0,010

-

0,010

NaHCO3

0,027

0,024

0,027

Glycin

0,005

-

0,006

L-cystein

0,001

-

0,001

C6H5Na3O7

0,0002

0,0003

0,0002

CH3COONa

-

0,007

-

CaCl2

0,0002

0,0025

0,0002

H2SO4

0,0005

-

-

Na2SO4

-

0,0005

-

Na2HPO4

-

0,002

-

NaH2PO4

0,0012

-

0,0012

DTPAe

0,0002

-

ABDCe

50

-

a

Vodný roztok

b

Eidson and Mehinney (1981)

c

Eidson (1982), Dennis a kol. (1982)

d

Gamble (1967)

e

DTPA = Kyselina diethylentriaminpentaoctová, chelátotvorné činidlo, které není

přítomné v séru, ABDC = Alkylbenzyldimethylamoniumchloridu, antibakteriální
látka, která není přítomna v krevním séru
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7.1.1 Modifikace metody s průtokovou celou pro hodnocení inhalačních
lékových forem
Modifikovaná metoda s průtokovou celou je jednou z možností testování uvolňování
léčivé látky z inhalačních přípravků in vitro. Příkladem je studie publikovaná v roce
2006 Taylor a kol. Testováno bylo uvolňování ipratropium bromidu z dutých,
sférických mikročástic obalených kyselinou polymléčnou (PLA) v množstvích 1, 5,
10, 15, 30 a 50 %. Mikročástice o velikosti 1–5 µm byly připraveny metodou
sprejového sušení. Vzorky byly v průtokové cele umístěny na drátěnou mřížku.
Disoluční médium, kterým byla deionizovaná voda (pH 5,5) udržovaná při teplotě
37 ± 2 °C, bylo čerpáno průtokovou celou rychlostí 5–16 ml/min. Pro zajištění sink
podmínek byl přístroj operován v otevřeném systému.
Výsledky ukazují že, rozpouštění a uvolňování ipratropium bromidu se zvyšuje se
zvyšujícím se množstvím PLA (Obr. 23).
V této studii se sledovala disoluce celé dávky mikročástic, ne pouze té části
mikročástic, které by byly skutečně vdechnuty a dostaly by se na místo působení.102

Obr. 23: Rozpouštěcí profil mikročástic obalených PLA po 15 minutách testu102
Tento problém se snaží vyřešit metoda představená Daviesem a kol. Při studiu
rozpouštění inhalovaných částic glukokortikoidů (budesonid, fluticason propionát,
triamcinolon acetonid) použili přístroj s průtokovou celou, který byl vyrobený na
zakázku. K zachycení odpovídající dávky částic použili běžně vyráběný přístroj k
inhalaci napojený na zařízení pro aerodynamické stanovení distribuce velikosti
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částic, které zachycuje na skleněný předfiltr pouze částice s vdechnutelnou velikostí
způsobem napodobujícím uložení částic v dýchacím traktu (Obr. 24 a).101

Obr. 24: a) Schéma zachycení částic; b) průřez průtokovou celou pro inhalační léčivé
přípravky3
Zařízení bylo kalibrováno na průtokovou rychlost 60 l/min, tedy na rychlost
podobnou vdechu vzduchu člověkem. Poté filtr se zachycenými částicemi umístili do
průtokové cely (Obr. 24 b). Disoluční médium, které bylo nastaveno na teplotu
37 °C, bylo čerpáno průtokovou celou pomocí HPLC čerpadla kalibrovaného na
konstantní rychlost průtoku 0,7 ml/min, která výstižněji přibližuje podmínky metody
skutečné situaci v dýchacím traktu. Rozpuštěná frakce dávky, která prošla horním
filtrem, byla odebírána samostatně pro individuální analýzu ve stanovených
intervalech. Jako disoluční médium použili vodu, simulovanou plicní tekutinu
(SLF – simulated lung fluid) a modifikovanou SLF (MSLF – modified simulated
lung fluid) s L-fosfatidylcholinem.101
Ukázalo se, že MSLF výrazně zvýšila míru disoluce v porovnání se samotnou SLF.
To také naznačuje, že pro zlepšení rozpustnosti glukokortikoidů není nutná žádná
minimální kritická koncentrace L-fosfatidylcholinu.101
Lékopisné fórum, které se konalo za účelem hodnocení inhalačních léčivých
přípravků v USA v roce 2008, posoudilo současný stav kontroly inhalačních léčivých
přípravků. Dospělo se k závěru, že je nezbytné pokračovat v intenzivní práci a
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optimalizovat vhodné metody pro stanovení uvolňování léčivých látek z inhalačních
léčivých přípravků.3
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8.

Závěr

Od zavedení přístroje s rotujícím košíčkem jako prvního standardizovaného přístroje
pro testování disoluce in vitro v roce 1970 do Amerického lékopisu prošly disoluční
testy zásadními změnami, a to včetně návrhu nových přístrojů a zavedení
biorelevantnějších testovacích podmínek.
Tento vývoj disolučních metod se zaměřoval především na perorální lékové formy a
během posledních desetiletí také na ty s řízeným uvolňováním. Bylo prokázáno, že
pro lepší pochopení chování těchto lékových forem in vivo je nutné simulovat
všechny fyziologické parametry ovlivňující uvolňování léčivé látky v GITu. Dnes již
máme přístup k celé řadě biorelevantních médií, které simulují podmínky v horním
GITU ve stavu nalačno a po jídle. Experimenty prováděné s přístrojem s průtokovou
celou spolu s médii nastavenými na fyziologický rozsah pH a různé časy průchodu,
ukázaly důležitost simulace gastrointestinálních podmínek během in vitro testování.
Výsledky získané těmito biorelevantními metodami ukázaly mnohem lepší
předpovědní schopnost pro chování léčivých forem in vivo než experimenty
prováděné za použití jednoduchých lékopisných metod.
V současné době se však značně zvýšil počet léčivých přípravků, které jsou
podávány jinými aplikačními způsoby, a proto roste i potřeba vhodných in vitro
testovacích metod. V současné době například neexistuje žádná standardní lékopisná
metoda vyvinutá speciálně pro disoluci parenterálních lékových forem s řízeným
uvolňováním. Protože jsou parenterální lékové formy a místa jejich aplikace velmi
rozmanité, bude nutné vyvinout různé in vitro metody pro různé parenterální
přípravky. Pro tyto lékové formy je také velice žádoucí zahrnutí biorelevantních
podmínek do in vitro studií, a to zejména z důvodu možného snížení počtu
klinických studií zejména ve fázi preklinického vývoje a podpoření možných
poregistračních změn. K tomu je ale nezbytné pochopení procesů, které mohou
ovlivňovat uvolňování a následný transport léčivých látek. Metody popsané v této
práci přispívají k vývoji případných lékopisných metod a přibližují uvolňování
léčivých látek z parenterálních přípravků s řízeným uvolňováním. U částicových
systémů se jeví jako nejlepší metoda s průtokovou celou, kde jsou nanočástice
rozptýleny mezi kuličkami. U implantátů se jako nejperspektivnější zdá hydrogelová
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metoda. V případě dodržení daných hydrodynamických podmínek se i metoda
vyžívající T – buňku zdá být dobrou alternativou.
U testování inhalačních přípravků je nezbytné vyřešit jak zachycení dávky, která
odpovídá skutečné aplikaci do dýchacího traktu, tak i modifikaci přístroje
s průtokovou celou pro lepší simulaci podmínek in vivo.
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9.

Seznam zkratek

AAPS

American Association Pharmaceutic Scientists / Americká asociace
farmaceutických vědců

ABDC

Alkylbenzyldimethylamoniumchloridu

CNS

Centrální nervový systém

DTPA

Kyselina diethylentriaminpentaoctová

EC

Ethylcelulosa

FaSSGF

Umělá žaludeční šťáva simulující stav nalačno

FaSSIF

Umělá střevní tekutina simulující stav nalačno

FeSSIF

Umělá střevní tekutina simulující stav po jídle

FIP

Federation International Pharmacy / Mezinárodní farmaceutická
federace

GIT

Gastrointestinální trakt

HPLC

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPMC

Hydroxypropylmethylcelulosa

IVIVC

Korelace in vitro/ in vivo

MRI

Magnetická rezonance

MSLF

Modifikovaná simulovaná plicní tekutina

NMR

Nukleární magnetická rezonace

OROS

Orální osmotický systém

pH

Záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových kationtů

PLA

Poly(lactic acid) / Kyselina polymléčná

PLGA

Poly(lactic-co-glycolic acid / Kopolymer kyseliny mléčné a glykolové

PVT

Test ověření chování léčivé látky

QC

Quality Control / Kontrola kvality

R&D

Research and Development / Výzkum a vývoj
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ŘU

Řízené uvolňování

SCoF

Simulovaná kolonová tekutina

SGF

Umělá žaludeční šťáva

SIF

Umělá střevní šťáva

SLF

Simulovaná plicní tekutina

USP

United States Pharmacopeia / Americký lékopis

UV-VIS

Ultrafialová a viditelná oblast
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