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do r. 1950 biologický účinek léčiva odvozován od jeho 
chemické struktury 

1960 vývoj citlivých analytických metod, 
a pokrok ve výpočetní technice, 
monitorování hladin léčiv a rozvoj 
farmakokinetiky

úloha  pomocných  látek

vliv technologického postupu 



Omezení běžných aplika čních cest

Perorální – absorpce léčiva je ovlivněna potravou, pH a průchodem  játry

Parenterální – aplikace léčiva je bolestivá, vyžaduje školený personál, 
krátký účinek 

nižší biologická dostupnost léčiva, nežádoucí vedlejší účinky na játra

snaha překonat tato omezení :

prodloužení účinku léčiv s krátkým biologickým poločasem

nové aplikační cesty – transdermální, mukoadhezivní, implantáty, apod.



Modifikované (prodloužené) uvolňování a účinek léčiva

1952 – Smith, Kline & French   SPANSULES®

léčivo bez úpravy iniciální dávka

acidorezistentní úprava duodenum

tuky a vosky pomalé uvolňování



ŘÍZENÉ UVOLŇOVÁNÍ LÉČIV

prodloužené uvolňování

zpožděné uvolňování

pulzní uvolňování

CÍLENÉ UVOLŇOVÁNÍ LÉČIV

chronofarmakologie
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Rabišková M. Moderní lékové formy pro orální a perorální aplikaci. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 2009



PRINCIPY ŘÍZENÉHO UVOLŇOVÁNÍ

matrice

rezervoáry - zásobníky

částicové formy

„chytré“ nano částice

Rabišková M. Od Galéna k lékovým systémům. Remedia 2006, 16 (4), 427-431.



MATRICE

b) lipofilní c) hydrofilní gelové

a) polymerní nerozpustné

Rabišková M. Perorální lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva. Praktické lékárenství 2008, 4 (4), 186-190. 



UPLATNĚNÍ MATRICOVÝCH SYSTÉMŮ

aplikace perorální

transdermální

vaginální

oční

PŘÍKLADY  PERORÁLNÍCH  MATRICOVÝCH  PŘÍPRAVKŮ

DOLMINA 100 SR sodná sůl diklofenaku, ethylcelulosa

AGAPURIN SR pentoxyfylin, HPMC a povidon

VOLTAREN  RETARD sodná sůl diklofenaku a cetylalkohol



VÝHODY
absorpce léčiva neovlivněna pH GIT, stravou,..
zajištění dlouhodobého účinku i u léčiv s krátkým biologickým poločasem
řízený účinek
snadná aplikace a snadné přerušení terapie např. při výskytu NÚ

TRANSDERMÁLNÍ TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY

OMEZENÍ
nelze použít u všech léčiv (fyzikálně chemické vlastnosti)
dávka do 25 mg denně
závislost absorpce na stavu kůže (místo aplikace)
možnost vzniku alergických projevů
vyšší cena

Urychlovače transdermální permeace a penetrace 

interakce s kožními lipidy, s proteiny kůže
změna rozdělovacího koeficientu, hydratace kůže



Transdermální terapeutický systém

matricový typ krycí vrstva

adhezivní vrstva

odstranitelná vrstva

léčivo v matrici

krycí vrstva

odstranitelná vrstva

adhezivní vrstva s léčivem

Příklady přípravků
CLIMARA - adhezivní matrice s 17 beta-estradiolem (estery mastných kyselin), 7 dní
TESTODERM – matrice s testosteronem (bez urychlovače), 24 hod.
NICOTROL – matrice s nikotinem (bez urychlovače), 16 hod.

Vaginální : inzert PROPESS (CERVIDIL)
hydrogelová matrice s prodlouženým uvolňováním PGE2

Oční : inzert LACRISERT hydroxypropylcelulosa; terapie syndromu suchého oka



Mukoadhezivní polymery aplikace bukální, vaginální, nosní …

deriváty kyseliny akrylové (karbomery, polykarbofily)

deriváty celulosy (hypromelosa, hydroxypropylcelulosa,
karmelosa, oxycelulosa)

Dostálová M., Rabišková M. Česká a slovenská farmacie 2000, 49 (2), 55-61.  

Kuna M., Rabišková M. Česká a slovenská farmacie 2007, 56 (5), 243-248.  

Bajerová M., Krejčová K., Rabišková M. et al.  Advances in Polymer Technology 2009, 28 (3), 199-208.  



Typy bukálních mukoadhezivních tablet

b

aa

b

c

a – nerozpustná vrstva, b – vrstva s léčivem, c – přilnavá vrstva

tablety s lokálním účinkem – AFTACH , triamcinolon acetát, HPC,karbomer

tablety se systémovým účinkem – SUSADRIN, glycerol trinitrát, 
HPMC modifikovaná (synchron)

Rabišková M. Moderní lékové formy pro orální a perorální aplikaci. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 2009

Gajdziok J., Rabišková M. et al. Drug Dev. Ind. Pharm., in print



Dvořáčková K., Rabišková M. Praktické lékárenství 2006, 2, 93-97.  

Vaginální mukoadhezivní formy

Mukoadhezivní gely:

CRINONE prodloužené uvolňování progesteronu z polykarbofilového gelu

4% - substituční terapie 
8% - terapie neplodnosti

aplikace po dvou dnech

AVANTAGE S nonoxynol-9 v karbomerovém gelu; kontraceptivum 

REPLENS polykarbofilový gel ke zvlhčení vaginální sliznice a udržení pH



Matrice založené na biodegradovatelných polymerech 

Masteiková R. et al. Remedia 2008, 18 (4), 316-322.

ZOLADEX DEPOT

ELIGARD

PLA, PGA, PLGA,
polysacharidy

rozklad v organizmu hydrolýzou a enzymy na 
netoxické, často tělu vlastní produkty, např. 
kyselinu mléčnou a glykolovou – využití zejména v 
implantátech a injekčně podávaných přípravcích

3,6 mg

10,8 mg

goserelin 
acetátu

karcinom prsu, endometrióza, děložní
myomy, asistovaná reprodukce

karcinom prostaty

in situ 7,5 mg

22,5 mg

45    mg

leuprorelin 
acetátu

………

………

………

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

SURODEX oční – peleta z PLGA s 60 mg dexamethasonu



REZERVOÁRY - ZÁSOBNÍKY

řízené rozpouštění

řízená difuze

řízená osmóza

Rabišková M. Scripta medica 1996, 67 (2), 313 – 318.



Obalové polymery

ethylcelulosa a další celulosové deriváty 

polyakryláty: Eudragit® RS, Eudragit® RL, 

Eudragit® S, Eudragit® L, Eudragit® FS atd.

polyvinylalkohol, ethylenvinylacetát

Krejčová K., Rabišková M. et al. Čes. Slov. Farm. 2007, 56 (3), 190-199.

Gryczová E., Rabišková M.  et al. Čes. Slov. Farm. 2007, 56 (5), 235-242.

Lékové formy typu zásobníků perorální

transdermální

oční

vaginální



CODESTM

Acidorezistentní
vrstva

Vrstva rozpustná
v kyselém prostředí

Laktulosa

Organická kyselina

ŽALUDEK

TENKÉ STŘEVO

TLUSTÉ STŘEVO

Janovská L., Vetchý D., Rabišková M.  Čes. Slov. Farm. 2006, 55 (5), 203-209.



Transdermální terapeutické systémy

4 adhezivní
vrstva 

0,
5 

m
m

1 krycí vrstva

2 léčivo 

3 membrána

5 ochranná
odstranitelná
vrstva

rezervoárový typ

Komárek P., Rabišková M. Technologie léků, Galén, Praha 2006, 399 s.

Příklady přípravků

ESTRADERM – estradiol (ethanol), 3 dny

DURAGESIC – fentanyl (ethanol), 3 dny

TRANSDERM – NITRO  nitroglycerin (bez urychlovače), 12-14 hod.



VITRASERT - oční implantát: jádro - výlisek s 4,5 mg gancikloviru, 
obal PVA a EVA řídící uvolňování LL 
(6-8 měsíců); 
cyklomegalovirová retinitida

Rezervoárové implantáty

Kombinace matrice a zásobníku

IMPLANON – tyčinka 40 x 2 mm; 
jádro – etonogestrel (68 mg) a ethylenvinylacetát (EVA); 
obal z EVA. 
Aplikace s.c.na dobu 3 let; hormonální kontraceptivum.

Rezervoárové o ční inzerty
OCUSERT – s pilokarpinem

PROSERT – jádro s LL, nerozpustný, ale propustný obal řídící uvolňování
na principu řízeného rozpouštění a difuze.

MYDRIASERT s fenylefrin-hydrochloridem a tropikamidem; před 
operacemi oka.

Rathbone M.J., Hadgraft J., Roberts M.S. Modified-Release Drug Delivery Technology, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel 2003



Rezervoáry ve vaginální aplikaci

Vaginální kroužky – polydimethylsiloxan, EVA a styren-butadienový kopolymer

zásobníkový typ s aktivním jádrem a obalem

s inertním jádrem, aktivní mezivrstvou a obalem

ESTRING estradiol 7,5 µg/ den

FEMRING estradiol acetát 0,05 mg a 0,10 mg/ den

substituční terapie 
– 3 měsíce

obal

vrstva
s LL

jádro

Dvořáčková K., Rabišková M. Praktické lékárenství 2006, 2, 93-97.  



osmotické jádro 
s léčivem

enterosolventní
obalpolymerní osmoticky

aktivní část

otvor
semipermeabilní

membrána

OROS – Orální Osmotický Systém

OSMOTICKÉ SYSTÉMY

PERORÁLNÍ

Příklady přípravků založených na řízené osmóze

CARDURA XL doxazosin-mesylát, hypertenze

INVEGA paliperidon, schizofrenie

JURNISTA hydromorfon, analgetikum - anodynum

Rabišková M. Praktické lékárenství 2008, 4 (4),  186-190.



Implantáty založené na řízené osmóze 

Rathbone MJ., Hadcraft J., Roberts MS. Modified-Release Drug Delivery Technology, Marcel Dekker Inc., New York, Basel, 2003, 240-250.

DUROS – uvolňování po dobu 1, 2, 3, 5 a 12 měsíců

otvor 
píst  

osmoticky 
aktivní část

semipermeabilní
membrána

rezervoár  
s léčivem

obal z 
titanové fólie

VIADUR (leuprolid) k léčbě pokročilé rakoviny prostaty, 
prodloužené uvolňování léčiva v průběhu 1 roku

Ve vývoji implantát s α-interferonem ve formě suspenze částic 
získaných sprejovým sušením.



ČÁSTICOVÉ LÉKOVÉ FORMY
TYPY

PELETY

MIKROČÁSTICE

LIPOZOMY

NANOČÁSTICE

UPRAVENÉ NANOČÁSTICE

Rabišková M. Částicové lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva. Praktické lékárenství 2005, 1, 32-34.

Rabišková M. Nanočástice pro lékové formy, Remedia 2007, 17 (4), 495-501.



Pelety jsou malé sférické částice používané převážně v perorální aplikaci

Velikost: 0,5 -2,0 mm

Konečná forma: 

naplněné do tvrdých žel. tobolek slisované do tablet

Rabišková M. Pelety – základ perorálních lékových forem pro řízené uvolňování léčiva, Čes. Slov. Farm. 1998, 47 (5), 199-205.



farmakoterapeutické transport  nezávislý na vyprazdňování žaludku,
minimální dráždění gastrointestinálního  traktu,
omezení rizika  vedlejších  účinků,
vysoká přesnost  dávkování,
alternativní forma  pro  perorální podání

VÝHODY

technologické flexibilita  návrhu  lékových  forem,
zlepšení stability  léčiva,
možnost  kombinace  léčiv,
ideální tvar  pro  filmové obalování,
použití v  CR  technologii

v CR  formách odstranění kolísání plazmatických  hladin  léčiva,
redukce  nežádoucích účinků léčiva,
jednoduchý  dávkovací režim,
zlepšení kompliance  pacientů



PELETIZACE

VRSTVENÍ

PRÁŠKU
SUSPENZE
ROZTOKU

Gryczová E., Vetchý D., Rabišková M. Drug Development and Industrial Pharmacy 2008, 34 (12), 1381-7.

EXTRUZE
SFERONIZACE

Rabišková M. Extrusion Technology, Microencapsulation of food ingredients, England 2001, s. 224-248. 

Häring A., Rabišková M. Čes. Slov. Farm. 2007, 56 (1), 11-16.

Häring A., Vetchý D., Rabišková M. et al. Drug Dev Ind Pharm 2008, 34 (3), 289-296.

ROTAČNÍ
AGLOMERACE

Krejčová, K., Rabišková M. et al. Drug Dev Ind Pharm 2006, 32 (5), 585-593.

Vetchý D., Rabišková M. Int.J. Pharm 2002, 242, 353-356.

LISOVÁNÍ
SPREJOVÉ SUŠENÍ

CHLAZENÍ



Příklady přípravků založených na peletách:

ISOPELET

isosorbid dinitrát a akrylátový polymer, prodloužené uvolňování, angina pectoris

FOKUSIN

tamsulosin hydrochlorid, benigní hyperplazie prostaty, obal z polyakrylátu

EUPHYLLIN CR N

theofylin, obal pelet (deriváty celulosy) zabezpečuje zpožděnou absorpci  a účinek LL



význam částicových systém ů pro aplikaci

perorální

parenterální

topickou

transdermální

transport lé čiv povahy peptid ů a protein ů
(včetně genových terapeutik)

částicové systémy především biodegradovatelné formy

cíl vývoje: dosažení dlouhodobé konstantní hladiny lé čiva v 
krevní plazm ě (dny, m ěsíce) 

podmínky: léčivo účinné v malé dávce
přiměřená terapeutická šíře

Javot L., Lecompte T., Rabišková M. et al. Journal of Controlled Release 2009, 139 , 8-14.



MIKROČÁSTICE

MIKROTOBOLKY

jádro
stěna/ obal

s pevným jádrem s kapalným jádrem roztok lé čiva

suspenze lé čiva

emulze lé čiva

MIKROSFÉRY

léčivo rozptýlené v částici

v pevné form ě

ve form ě roztoku

suspenze

emulze

Krejčová K., Gryczová E., Rabišková M. Chem. Listy, 2009, 103 (1), 81-87.



pomocné látky :

kyselina polymlé čná PLA

kopolymer kyseliny mlé čné a glykolové PLGA

polyalkylkyanoakrylát PACA

uvol ňování lé čiva:

hydrolýzou labilních vazeb polymeru

snížení molekulové hmotnosti polymeru a postupné uvol ňování lé čiva

polysacharidy algináty

chitosan

agarosa

estery cholesterolu

modifikované dextrany a škroby

Rathbone MJ., Hadcraft J., Roberts MS. Modified-Release Drug Delivery Technology, Marcel Dekker Inc., New York, Basel, 2003, 413-430.

Dvořáčková K., Škrabáková G., Rabišková M. Česká a Slovenská Farmacie 2009, 58 (5/6), 216-224.



PŘÍKLADY LÉK Ů

název výrobce lé čivo indikace

Decapeptyl Depot ® Ferring tryptorelin karcinom prostaty
endometrióza
děložní myomy

Enantone Depot ® Takeda Chem. Ind. leuprorelin karcinom prostaty ..

Lupron Depot ® Tap Pharmaceuticals leuprorelin karcinom prostaty ..

Abbot

Rabišková M. Částicové lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva. Praktické lékárenství 2005, 1, 32-34.



Hydrofilní části     
fosfolipidů

Jádro           
(vodná fáze)     

Lipofilní zbytky            
mastných kyselin 

Dvojvrstevná membrána  
(olejová fáze)

velikost 0,6 – 2 µm

tlouš ťka membrány 5 nm

LIPOZOMY



TERAPEUTICKTERAPEUTICK ÉÉ VÝHODYVÝHODY LIPOLIPOZZOMOMŮŮ

1. Včlenění polárních i nepolárních molekul

2. Biokompatibilní, biodegradovatelnéčástice

3. Lipozomy formují depo v organizmu, uvolňování
léčiva je řízené

4. Umožňují cílený transport léčiva

Uvolňování lé čiva:
Je založeno na rozkladu lipidové st ěny
spojené se zm ěnou permeability a 
integrity
Permeabilita závisí na pH, typu 
elektrolyt ů a koncentraci, p řítomnosti
enzymů



výzkum v oblasti lipozom ů jako nosi čů léčiv v 60. létech

využití pro topickou aplikaci

později parenterální použití

zejména hydrofilní úpravou povrchu nap ř. PEG

prodloužení jejich cirkulace v krevní plazm ě

řešení problému vychytávání lipozom ů RES



PŘÍKLADY LÉK Ů

název výrobce lé čivo indikace

AmBisome ® NeXstar, Gilead amfotericin B invazivní plís ňové infekce
Fujisawa

DaunoXome ® NeXstar, Gilead daunorubicin Kaposiho sarkom

Doxil ® Ortho Biotech doxorubicin Kaposiho sarkom

Alveofact ® Boehringer lyofilizát  syndrom dechové
Ingelheim vyrobený laváží nedostate čnosti u p ředčasně

z hovězích plic narozených d ětí

Epaxal-Berna ® Biotech viriony inaktivované o čkovací látka proti
hepatitidy A hepatitid ě A

Rabišková M. Částicové lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva. Praktické lékárenství 2005, 1, 32-34.



NANOČÁSTICE

NANOTOBOLKY

jádro

stěna/ obal

s léčivem v jád ře s léčivem naadsorbovaným na povrchu

s léčivem naadsorbovaným na povrchu částices léčivem rozptýleným v částici

NANOSFÉRY

velikost 60 – 300 nm, max. 1 µm

Rabišková M. Nanočástice pro lékové formy, Remedia 2007, 17 (4), 495-501.



svou velikostí leží nanočástice na subcelulární úrovni 

mohou se jako lékové mininosiče cíleně usměrnit do orgánů, tkání, buněk 
a nemocných částí těla, které zůstávají jiným lékovým formám nedostupné

cílené uvolňování při perorálním, parenterálním i lokálním podání

aplikace do tělních dutin, oka, nosu

volbou metody přípravy a aktivizací povrchu nanočástic je  možné
je nasměrovat na různé cíle



působení částicových systém ů

akumulace

vychází z jejich malého rozměru

pro terapii nádorových onemocn ěníČásticové systémy

a z rozdílu normální tkán ě neporušená céva, efektivní lymfatická drenáž

a nádorové tkán ě propustná céva, mnoho cév, nízká lymfatická drenáž

pasivní

aktivní „chytré“ nano částice



SPOUŠTĚCÍ MECHANIZMY

fyzikální
tlak, teplota, světlo

fyzikálně chemické
bobtnání/ smršťování
solvatace/ desolvatace

iontové
elektrolyty, pH, chelatace

molekulové
receptory

enzymatické
hydrolýza

kombinované

UPRAVENÉ (CHYTRÉ) NANOČÁSTICE

Rabišková M. Využití nanočásticových systémů v medicíně, Remedia 2008, 18 (1), 89-97.



POLYMEROVÉ LIPOZOMY

Citlivé na slabě kyselé pH: polykarboxylové kyseliny
sukcinylované polyglycidoly

Reakce: lipozomy se rozpadají a uvolňují léčivo (chemoterapie rakoviny)

Citlivé na změnu teploty

Rabišková M. Nanočástice pro lékové formy, Remedia 2007, 17 (4), 495-501.

Arshady R. Smart Nano- and Microparticles. Kentus Books, London 2006, 417 s.



MODIFIKOVANÉ NANOTOBOLKY

reakce na 
teplotu, světlo, pH

připojení
termosenzitivního 
polymeru

membrána

s polymery p řipojenými k povrchu

s otvory  z polymer ů

roztažení polymeru uzav ření polymeru

termosenzitivní
vstup

uzavřený vstup otev řený vstup

N-izopropylakrylamid

Rabišková M. Využití nanočásticových systémů v medicíně. Remedia 2008, 18 (1), 89-97.



MODIFIKOVANÉ NANOSFÉRY

termosenzitivní
gel

matrice

gel s vysokou 
hustotou

smršt ění gelu a 
vznik pór ů

Rabišková M. Využití nanočásticových systémů v medicíně. Remedia 2008, 18 (1), 89-97.



Potenciální použití nano částic

cílený transport cytostatik

specifické doru čení antibiotik a antiparazitik

perorální lékové transportní systémy pro inzulin, prot einy, geny

vakcíny

topická aplikace



DĚKUJI  VÁM  ZA  POZORNOST


