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ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá enkapsulací hydrobobního léčiva 

Sulfathiazolu (STA) v termosenzitivním hydrogelu, které je tvořeno amfifilními 

vláknitými molekulami kopolymeru poly(laktid-co-glykolid)-blok-poly(ethylen glykol)-

blok-poly(laktid-co-glykolidu) (PLGA-PEG-PLGA). V experimentální části práce byla 

důkladně popsána struktura micel, která je závislá na koncentraci výchozího 

kopolymeru. K rozměrové charakterizaci micelární velikosti ve vodném roztoku byla 

použita metoda dynamického rozptylu světla (DLS). Zároveň zobrazovací technika 

transmisní elektronové mikroskopie s kryogenní úpravou vzorku (Cryo-TEM) potvrdila 

přechod ze sférických micel do vláknitých rozvětvených struktur s řadou topologických 

interakcí. Změna viskoelastických vlastností micelárního hydrogelu po přidání STA 

byla studována pomocí reologické analýzy.  

Studovaný triblokový kopolymer se zdá být vhodným materiálem v oblasti 

tkáňového inženýrství jako nosič v aplikacích pro cílené doručování léčiv a regeneraci 

tkání.  

 

ABSTRAKT 

Presented diploma thesis deals with drug encapsulation of Sulfathiazole (STA) in 

thermosensitive hydrogel composed of amphiphilic fibrous molecules of copolymer 

poly(D,L-lactide-co-glycolide)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(D,L-lactide-co-

glycolide) (PLGA-PEG-PLGA). In the experimental part, the structure of the micelles 

which is dependent on the concentration of the default copolymer, was thoroughly 

described.  The method of dynamic light scattering (DLS) was used to dimensionally 

characterize the micellar size in aqueous solution. At the same time, the Cryo-

Transmission Electron Microscopy (Cryo-TEM) imaging technique confirmed the 

transition from spherical micelles to fibrous branched structures with a number 

of topological interactions. The change in viscoelastic properties of micellar hydrogel 

after addition of STA was studied by rheological analysis.  

The studied triblock copolymer appears to be a suitable tissue engineering material 

as a carrier in applications for targeted drug delivery and tissue regeneration.  
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1 ÚVOD 

Během posledních desetiletí nastala revoluce s materiály se sol-gel přechody v důsledku 

zjištění, že tyto materiály mohou být vhodné pro zapouzdření „enkapsulaci“ 

biologických molekul, jako jsou například enzymy, protilátky a jiné proteiny 

ve funkčním stavu. Interakce mezi biomolekulami a anorganickými, organickými či 

hybridními nanokompozitními materiály určuje, do jaké míry si materiál zachovává své 

přirozené vlastnosti [1].   

V oblasti biomateriálů je věnována značná pozornost injekčním hydrogelům 

vytvořeným „in situ“ chemickou polymerací nebo fázovým sol-gel přechodem. Tyto 

materiály jsou před aplikací tekutými roztoky, ale po injekční aplikaci 

za fyziologických podmínek vytvoří gel. Tvorba gelu po injekční aplikaci přináší 

několik výhod - (A) bioaktivní molekuly nebo buňky mohou být enkapsulovány do 

hydrogelní matrice, (B) injektovatelná matrice může být implantována do lidského těla 

s minimálním chirurgickým zásahem. Termosenzitivní materiály jsou atraktivní jako 

specifické injekční materiály pro spontánní tvorbu fyzikálního gelu při tělesné teplotě 

bez jakéhokoliv dodatečného chemického zásahu. Tvorba micelárních hydrogelů 

a případná enkapsulace léčiva nebyla dosud přesněji popsána. 

Mezi intenzivně zkoumané materiály v tkáňovém inženýrství použitelné jako matrice 

patří například poly(glykolig) PGA, poly(laktid) PLA, poly(ε-kaprolakton) PCL a jejich 

kopolymery [2]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Polymery využitelné v medicíně  

Přírodní polymerní materiály mají dlouhou historii ve využití v medicíně, které se 

datují před více než 3 000 lety, kdy staří Egypťané používali rostlinná vlákna, vlasy, 

šlachy jako šicí materiál. Výzkum syntetických polymerů se tudíž stal důležitým pro 

vývoj bezpečnějších biodegradabilních stehů s lepšími vlastnostmi, použitelnými jako 

běžné šicí materiály [3]. 

Aplikace syntetických biodegradabilních polymerů se datuje k období mezi lety 1960 

a 1970, kdy byly použity jako šicí materiály polyestery kyseliny mléčné a glykolové. 

Od této doby měly aplikace těchto polymerů prominentní význam pro doručování léčiv, 

především díky jejich biokompatibilitě a biodegradabilitě, kdy se mohou rozložit v těle 

za vzniku netoxických přírodních produktů, jako je voda a oxid uhličitý, a tudíž mohou 

být snadno eliminovány [3]. 

Degradabilní polymery mohou být hydrolyzovány in vivo a jsou obvykle 

klasifikovány podle jejich zdroje, zda jde o polymery přírodní či syntetické, přehled 

těchto polymerů je zobrazen v Tab. 1 a v Tab. 2. Běžně používané polymery zahrnují α-

hydroxy kyseliny, polyanhydridy a přírodní cukry, jako je například chitosan. 

Synteticky odbouratelné polymery jsou oblíbenými ve tkáňovém inženýrství (TE) nebo 

v aplikacích pro dopravu léčiv, protože mají menší variabilitu dávek a imunogenicitu, 

ve srovnání s degradabilními polymery z přírodních zdrojů [3].  

Pro regenerativní medicínu a TE je důležitá konstrukce skefoldů (z anglického 

překladu “scaffold“, v překladu znamená „lešení“, slouží jako nosič buněk). Scaffoldy 

jsou definovány jako trojrozměrné porézní struktury podporující interakci buněk 

s biomateriálem a buněčnou adhezi. Také slouží jako přeprava plynů, živin 

a regulačních faktorů umožňující přežívání buněk, jejich proliferaci a diferenciaci [4].  

Během několika desetiletí je značný zájem věnován amfifilním polymerům se 

schopností samo uspořádání do micel, což je způsobeno hydrofobní interakcí ve vodě 

s polární částí kopolymeru, například s PEG. Při vyšších koncentracích než je kritická 

gelová koncentrace CGC a při teplotách vyšších než je kritická gelová teplota CGT 
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dochází k vytvoření fyzikálních gelů, které jsou slibnými v biomedicínských aplikacích 

[5]. 

 Pozornost je především věnována biodegradabilním a biokompatibilním 

kopolymerům složeným z PEG a polyesterů, zejména triblokovému kopolymeru PLGA-

PEG-PLGA, který vykazuje termosenzitivní vlastnosti [6], díky čemuž je používán pro 

tvorbu termogelů. Pro aplikace in vivo a prodloužené době cirkulace je povrch 

nanočástic často potažen PEG, což vede k neutralitě povrchových nábojů nanočástic, 

zvýšené hydrataci, minimalizaci bioadheze a imunologické reakci, jako reakce stérické 

inhibice elektrostatických a hydrofobních interakcí [3]. Výhodou tohoto kopolymeru je, 

že nepotřebuje žádná organická rozpouštědla pro jeho syntézu či čištění, není toxický 

a je schopen doručit jak hydrofobní tak hydrofilní léčiva [6].  

PLGA kopolymer může být použit k zachycení většiny typů terapeutik a může 

vznikat jako částice o různých velikostech a tvarech. Uvolňování léčiva z tohoto 

kopolymeru může být řízeno měnícími se vlastnostmi jako je Mw, poměr D,L-laktidu ku 

glykolidu a koncentrací léčiva. Pochopení parametrů ovlivňujících vlastnosti polymerní 

matrice je důležité pro zdokonalení biodegradace a procesů uvolňování léčiv. Mezi 

důležité parametry patří krystalinita, teplota skleného přechodu Tg, rozpustnost 

a molekulová hmotnost Mw [3].  

Vysoký stupeň krystalinity způsobuje pomalejší uvolňování léčiva u nízkých Mw 

polymerů. Při vysokých Mw, kdy porosita je vyšší, má krystalinita menší dopad na 

uvolňování léčiva. Stupeň krystalinity kopolymeru je dán poměrem D,L-laktidu 

a glykolidu, přičemž pokud je poměr 50:50 jedná se o amorfní polymer, se zvyšujícím 

se obsahem D,L-laktidu dochází ke zvýšení krystalinity polymeru [3].  

Typ polymeru a teplota určují, zda se amorfní oblast nachází ve stavu 

„kaučukovitém“ nebo ve „sklovitém“, což je dáno teplotou skelného přechodu Tg. 

U polymeru jako je PLGA dochází ke snížení Tg se snižujícím se obsahem monomeru 

D,L-laktidu a Mw. S nízkou Mw dochází k rapidnější degradaci polymeru [3].  

 Hydrofobicita polymeru všeobecně roste se zvyšujícím se Mw a naopak se zvyšujícím 

se větvením bočních řetězců dochází k získání více ve vodě rozpustného polymeru. 

Pokud je polymer hydrofobní povahy, je uvolňování léčiva řízeno povrchovou erozí. 

Pokud je rovnováha mezi hydrofobními a hydrofilními funkčními skupinami na 
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postranních (bočních) řetězcích, degradace může nastat v celém objemu polymerního 

systému [3].  

 

Tab. 1 Přehled vybraných přírodních polymerů a jejich využití [7] 

Název polymeru  Použití 

Kolagen 
matrice pro TE, obvazy, zesíťovaný kolagen jako 

skefold (nosič buněk) 

Elastin matrice pro TE, injekční systémy dodání léčiv 

Albumin 

Skefold pro nitrožilní podání léčiv/genů, vrstvy 

přibližující se velkým cévám – aorta, stehenní a krční 

tepny 

Fibrin 
Hemostatické a tkáňové tmely, nosiče bioaktivních 

molekul 

Kyselina hyaluronová (HA) Hojení ran, zánětů, injekční výplně měkkých tkání 

Poly(aminové) kyseliny 

Např.: γ-PGA poly(γ-

glutamová) kyselina 

Skefoldy pro TE, termosenzitivní polymery, nosiče 

léčiv 

Chitosan Urychlovač hojení ran (obnova tkání), skefoldy v TE 

 

Tab. 2 Přehled vybraných syntetických polymerů a jejich využití [7] 

Název polymeru Zkratka Použití 

P
o
ly

(α
-e

st
er

y
) 

Poly(laktid) PLA 

Ortopedické aplikace (fixační šrouby, 

stehy), vysoko-pevnostní vlákna, skefoldy 

v TE 

Poly(glykolid) PGA 
Vstřebatelné stehy, netkané textílie – 

matrice skefoldů 

Poly(dioxan) PDS Ortopedické aplikace (fixační šrouby) 

Poly(kaprolakton) PCL Skefoldy pro TE  

Poly(trimethylkarbonát) PTMC 
Flexibilní šicí materiály, ortopedické 

hřebíky a šrouby 
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O
st

at
n
í 

Poly(alkyl 

kyanoakrylát) 
PACA Syntetická chirurgická lepidla  

Poly(ester amid) PEA  Bioresorbovatelné šicí materiály 

Poly(orto ester) POE  Skefoldy pro TE 

Poly(anhydrid)   Polymerní vlákna pro textilní aplikace 

Poly(urethan) PU Implantáty (kardiostimulátory, cévní štěpy 

2.2 Hydrogely 

Hydrogely jsou trojrozměrné zesíťované struktury ve vodě rozpustných polymerů. 

Mohou vznikat v různých formách - desek, povlaků a filmů. Jsou běžně používány 

v klinické a experimentální medicíně pro širokou škálu aplikací, včetně tkáňového 

inženýrství, regenerační medicíny, diagnostice, buněční imobilizace, separaci 

biomolekul nebo buněk a jako materiály regulující biologickou adhezi.  

Unikátní fyzikální vlastnosti hydrogelů vyvolaly značný zájem o jejich využití 

v aplikacích pro doručování léčiv. Jejich vysoce porézní struktura může být řízena 

regulací hustoty příčných vazeb v gelové matrici a afinitou hydrogelu k vodnému 

prostředí. Jejich porozita umožňuje uložení léčiva v gelové matrici a jeho následného 

uvolnění [8].  

Fyzikálního zesítění polymerních řetězců může být dosaženo použitím různých 

spouštěcích mechanismů, jako je např. pH, teplota či iontová síla nebo fyzikálně-

chemických interakcí, jako jsou např. hydrofobní interakce. Polymery s hydrofobními 

doménami mohou být zesítěné ve vodném prostředí prostřednictvím tepelného 

zgelovatění, známého jako přechod „sol-gel“. Polymery s těmito vlastnostmi se 

označují jako gelátory a jsou typicky mírně hydrofobní. Gelovatění řízené hydrofobními 

interakcemi lze popsat jako proces, kdy gelátor (hydrofobní segment) je spojen 

s hydrofilním polymerním segmentem roubováním či přímou syntézou blokového 

kopolymeru za vzniku amfifilního polymeru, jenž je při nízké teplotě rozpustný 

ve vodě. Avšak při zvýšení teploty dochází k agregaci hydrofobních domén s cílem 

minimalizace hydrofobní povrchové oblasti, která je v kontaktu s velkým množstvím 

vody. Teplota, při které dochází ke gelovatění, závisí na koncentraci polymeru, délce 
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hydrofobního bloku a chemické struktuře polymeru. Čím více je hydrofobních 

segmentů, tím více je potřeba hnací síly pro hydrofobní agregace a tím nižší je teplota 

gelace [8]. 

Mezi další fyzikálně-chemické interakce patří nábojové interakce, kdy síťování 

(nebo zrušení síťování) může být spuštěno změnou pH, při které dojde k ionizaci nebo 

protonací iontové funkční skupiny která způsobí gelaci. K interakci může dojít mezi 

malou molekulou a polymerem nebo mezi dvěma opačně nabitými polymery za vzniku 

gelu [8].  

2.3 Polymerní nosiče léčiv 

Během posledních desetiletí je oblast polymerních nanočástic rychle se rozvíjející 

a hrající klíčovou roli v širokém spektru oblastí, sahající od elektroniky k fotonice, 

od vodivých materiálů k senzorům, od medicíny k biotechnologii či v technologii 

kontroly znečištění životního prostředí [9]. Značný zájem je věnován biodegradabilním 

polymerním částicím sloužícím jako účinné dopravní prostředky léčiv do cílových míst, 

tzv. targeting, což má za následek zvýšení terapeutického účinku při současné 

minimalizaci vedlejších efektů. V závislosti na způsobu přípravy můžeme získat 

nanosféry či nanokapsle. Nanosféry jsou částice mající pevnou matricovou strukturu, 

ve které je léčivo fyzikálně a uniformě rozptýleno. Nanokapsle jsou vezikulárními 

systémy, chovající se jako rezervoáry, ve kterých jsou zachycené látky v dutinách 

tvořených kapalným jádrem (olej nebo voda) a obklopených pevným pláštěm [9] [10].  

V této práci se budeme zabývat především polymerními micelami i s ohledem na to, 

že polymerních nosičů je velké množství (dendrimery, kapsule…). Obecně jsou micely 

definovány jako pevné, koloidní částice v rozsahu od 10 nm do 1 µm. Polymerní 

micely jsou složeny z jádra a slupky, přičemž vnitřní jádro je hydrofobní a může v něm 

být enkapsulováno léčivo, které je špatně rozpustné ve vodě. Vnější slupka hydrofilní 

části kopolymeru chrání léčivo od vodného prostředí a stabilizuje micely proti 

rozpoznání in vivo retikuloendoteliálnímu systému (RES) [13]. Obecně platí, že pokud 

je hydrofilní segment delší, než je hydrofobní blok (jádro), tak výsledný tvar micel je 

kulovitý. Naopak při vyšší délce segmentu jádra může docházet ke vzniku nekulovitých 

struktur, jako jsou například tyčky a lamely [15]. 



13 

 

Při nízkých koncentracích jsou tyto amfifilní molekuly ve vodném prostředí volně 

rozptýleny (disociovány). Při vyšších koncentracích vzrůstá volná energie 

systému a dochází k oddělení jádra z vodného prostředí, což je přímou hnací silou 

micelizace a pokračuje přes kombinace intermolekulárních sil, včetně hydrofobních 

interakcí, elektrostatických interakcí a vodíkových vazeb složek blokových 

kopolymerů. Při určité koncentraci, označované jako kritická micelární koncentrace 

CMC (z anglického překladu „Critical Micell Concentration“), jsou hydrofobní 

segmenty amfifilních molekul izolovány od vodného prostředí a systém dosahuje 

minima energie. Při koncentracích vyšších než CMC jsou micely v dynamické 

rovnováze s volnými molekulami, ale jsou termodynamicky stabilní a jsou schopny 

odolávat porušení uspořádání [14].  

Dalším důležitým parametrem pro popis micelizace je kritická micelární teplota 

CMT (z anglického překladu „Critical Micelle Temperature“). Pod tuto teplotu jsou 

amfifilní molekuly přítomny jako unimery, zatímco na tuto teplotu jsou přítomny jak 

unimery tak i agregáty – micely [14].  

Subcelulární velikost, biokompatibilita s tkáněmi/buňkami, řízené uvolňování léčiva, 

je staví do pozice vyhledávaných nosičových systémů. Kromě těchto vlastností jsou 

stabilní v krvi, jsou netoxické, netrombogenní, neimunogenní, nezánětlivé, neaktivují 

neutrofily, jsou biodegradabilní a nejsou rozpoznatelné retikuloendoteliálním systémem 

(RES) a jsou aplikovatelné pro širokou škálu (bio) molekul, zahrnující léčiva, proteiny, 

peptidy nebo nukleové kyseliny. Schopnost enkapsulace je ovlivněna velikostí micel, 

povrchovým nábojem, modifikací povrchu a hydrofobicitou. Velikost a distribuce 

nanočástic je důležitá k určení jejich interakcí s membránou buňky, penetraci přes 

fyziologické bariéry a je závislá na tkáni, cílovém místu a oběhu [11]. 
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Obr. 1: Schématické znázornění vzniku hydrogelu [16] a) malá koncentrace amfifilních 

molekul, pod hodnotu CMC (z ang. critical micelle concentration ) – molekuly jsou rozptýlené, 

tvoří sol, b) koncentrace vyšší jak CMC – tvorba micel kulového nebo eliptického tvaru 

v průměru < 10 nm, c) zvyšování koncentrace – tvorba vláknitých micel, d) vlákna se překrývají 

– vznik zesítěného gelu.  

2.3.1 pH senzitivní micely  

 Rozdíly pH ve zdravé a v nádorové tkáni mohou být využity jako stimul spouštěče 

uvolňování léčiv. Hodnota pH extracelulárních prostorů zdravého člověka je kolem 7,4 

a intracelulárních 7,2. Hodnota pH nádorové tkáně je nepatrně nižší, okolo 6,8, 

z důvodu aerobní a anaerobní glykolýzy v rakovinných buňkách produkující kyselé 

metabolické produkty jako je laktát a CO2, které difundují z buňky karcinomu 

do intersticiální tekutiny [18].  

 Spuštění uvolnění léčiv v závislosti na pH může být provedena protonací polymerů 

citlivých na pH, které tvoří hydrofobní jádro při fyziologickém pH. Destabilizace nosiče 

nastane, když se skupiny schopné protonace dostanou pod hodnotu disociační konstanty 

pKa, což vede k odpuzování mezi polymerními řetězci a následné disociaci micel [18].   

2.3.2 Micely reagující na ultrazvuk 

Ultrazvuk s frekvencí vyšší jak 20 kHz může být použit ke generování 

ultrazvukových vln v tkáni (Obr. 2). Při vystavení tkáně ultrazvuku může dojít 

ke dvěma efektům: hypertermii (zvýšení teploty způsobené absorbcí energie) 

a netermálním účinkům, spojeným s oscilujícími bublinami nebo vytvořenými kavitami. 

Proniknutí léčiva do těla pomocí ultrazvuku může být cílené a řízené [18]. 

Ke spuštění uvolnění léčiva dochází narušením nosiče a vytvořením mikropórů 

v buněčných membránách, což usnadňuje pasivní difúzi a intracelulární akumulaci 

léčiva. Ultrazvuk je obzvláště atraktivní díky jeho dostupnosti, efektivnosti a možnosti 



15 

 

kombinace se zobrazováním. Ultrazvukové vlny mohou být dodány s milimetrovou 

přesností a směřovat hluboko do těla. Díky zobrazování může ultrazvuk poskytovat 

informace v reálném čase [19].  

 

Obr. 2: Působení ultrazvuku [20]. Vysoká intenzita ultrazvuku je zaměřena na poškozenou tkáň 

v místě nádoru nebo vypálí specifické krvácení bez poškození intervenující tkáně. Akustický 

signál je distribuován na celém povrchu a zahustí se na objem zhruba o velikosti rýže.  

2.3.3 Micely reagující na světlo 

Pro doručování léčiv může být světlo použito jako stimul pro dezintegraci a lokální 

destabilizaci micel v těle. Pro řízené uvolňování může být použito ultrafialové UV 

(z anglického překladu „Ultraviolet“) nebo blízké infračervené záření NIR (z anglického 

překladu „Near Infrared Radiation“). UV záření z důvodu absorbce pokožkou neproniká 

hluboko do těla, ale může být použito ke spuštění uvolňování léčiva pro lokální ošetření 

kůže nebo sliznice. NIR záření proniká hlouběji, protože hemoglobin (absorbér 

viditelného světla), voda a lipidy (absorbéry infračerveného světla) mají nízkou 

absorpci v NIR oblasti (650-900 nm). Pokud jsou tyto micely osvětlené, dochází ke 

změně rovnováhy mezi hydrofilními a hydrofobními bloky a tím k disociaci micel. 

Fotoreakce s chromofory může vratně změnit polaritu hydrofobního polymeru, což 

způsobí micelární destabilizaci a uvolnění léčiva [18].  



16 

 

2.3.4 Termosenzitivní micely 

Termosenzitivní micely jsou založeny na nižší kritické teplotě roztoku 

LCST (z  anglického překladu „Lower Critical Solution Temperature“) nebo bodu 

zákalu CP (z anglického překladu „Cloud Point“) termosenzitivních bloků blokového 

kopolymeru tvořícím micely. Pod LCST je termosenzitivní polymer rozpustný ve vodě, 

ale nad tuto teplotu se stává nerozpustným kvůli přerušení vodíkových vazeb mezi 

vodným prostředím a polymerními řetězci [18]. Tento jev podporuje hydrofobní 

interakce, které vedou ke tvorbě gelu [21]. LCST může být řízena zabudováním 

hydrofobních nebo hydrofilních komonomerů, přičemž hydrofobní monomery ji snižují 

a hydrofilní zvyšují [18]. Kapalná micelární fáze je stabilní za nízkých teplot, 

k transformaci na kubickou strukturu dochází zvyšováním teploty [21]. 

2.4 Hydrofobní léčiva  

Překážkou léčby rakoviny, případně pro léčbu antibiotiky, je omezená dostupnost 

účinných biokompatibilních nosičů pro většinu hydrofobních léčiv. Značné pozornosti 

se dostalo výzkumu nosičů protirakovinných léčiv bez použití organického 

rozpouštědla, neboť mnohé tyto látky nejsou rozpustné ve vodě (Tab. 4).  

Hodnoty pro určení rozpustností jsou zobrazeny v Tab. 3. Použití těchto léčiv je 

zobrazeno v Tab. 5. Nanočástice vyvinuté pro léčbu rakoviny či pro antimikrobiální 

léčbu nabízí velký potenciál a slibný přístup k doručování terapeutických látek do 

cílových orgánů nebo buněk [11]. 

Tab. 3 Rozpustnost léčiv dle Českého lékopisu 2009 a jeho doplňků [23] 

Klasifikace 
Objem rozpouštědla v ml/gram 

rozpuštěné látky 

Velmi snadno rozpustné < 1 

Snadno rozpustné 1−10 

Dobře rozpustné 10−30 

Mírně rozpustné 30−100 

Těžce rozpustné 100−1000 

Velmi těžce rozpustné 1 000−10 000 

Prakticky nerozpustné > 10 000 



17 

 

 

Tab. 4 Přehled hydrofobních léčiv a jejich rozpustností 

Hydrofobni léčivo Rozpustnost ve vodě [ml/g] Citace 

Doxorubicin 385 [24] 

Cisplatin 395 [25] 

Sulfathiazol 1 086 [26] 

Camptothecin 1 957 [27] 

Triptorelin 32 787 [28] 

Paclitaxel 179 856 [29] 

Xanthones 221 239 [30] 

Tab. 5 Přehled hydrofobních léčiv a jejich léčebných účinků 

Hydrofobni léčivo  Léčba  Citace 

Doxorubicin   

Rakoviny prsu, plic, vaječníků, prostaty, 

žaludku, ledvin, močového měchýře, štítné 

žlázy, hlavy, krku atd.  

[31] 

Cisplatin 
Rakoviny močového měchýře, hlavy, krku, 

plic, vaječníků a varlat.  
[32] 

Sulfathiazol 
Subakutní a chronické osteomyelitidy 

léčba infekce močových cest 
[33][34] 

Camptothecin Rakoviny tlustého střeva a vaječníků [35] 

Triptorelin  Rakoviny prostaty  [28] 

Paclitaxel 
Rakoviny vaječníků, prsu, tlustého střeva, 

hlavy, krku 
[29] 

Xanthones Průjmu, úplavice, zánětů, vředů, rakoviny prsu [36] 
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V diplomové práci bylo použito léčivo Sulfathiazol (STA) patřící do skupiny 

chemoterapeutik (Obr. 3). Vlastnosti tohoto léčiva jsou zobrazeny v Tab. 6).  

Přes jeho dostupnost v mnoha antibiotikách, jsou sulfonamidy stále důležitými 

terapeutiky, zejména při akutní léčbě močových cest. Obecně jsou těžce rozpustné 

ve vodě (Tab. 3, Tab. 4), s výjimkou sodných solí, které jsou ve vodě dobře rozpustné. 

Použití sulfathiazolu se výrazně zvýšilo zavedením směsí trimethoprimu a sulfathiazolu, 

které představují synergickou kombinaci antibakteriálních látek [34]. 

 

Obr. 3: Strukturní vzorec sulfathiazolu [37] 

Původní látkou sulfonamidů je azobarvivo Prontosil, objevené v roce 1932 a v roce 

1935 bylo terapeuticky použito. Sulfonamidy jsou syntetickými deriváty para-amino-

benzo-sulfonamidů a skládají se z benzenového kruhu, na němž je vázána aminoskupina 

a sulfonamid. Para-poloha obou postranních skupin je důležitá pro antimikrobiální 

aktivitu. Prostřednictvím různých substitucí na dusíku sulfonamidové skupiny tvoří 

deriváty s různou rozpustností, vazbou na bílkoviny, tkáňovou distribucí, rychlostí 

metabolismu a eliminaci. Sulfonamidy jsou slabé organické kyseliny se vzhledem 

bílého krystalického prášku [38]. 

 

Tab. 6 Vlastnosti STA [38] 

Sumární vzorec C9H9N3O2S2 

Molekulová hmotnost 255,32 

Teplota tání [°C] 200–202 

Rozpouštědla 
Alkoholy, aceton, anorganické kyseliny, 

amoniak, KOH, NaOH 

Rozpustnost ve vodě [mg/l] 921 

Detekce 
Kapalinová chromatografie HPLC, plynová 

 chromatografie GC 
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2.5 Metody přípravy nanočástic  

 Pro přípravu nanočástic a enkapsulaci léčiva bylo vyvinuto několik metod. Mezi tři 

nejčastěji používané patří nanosrážení, jednoduchá emulgace a dvojitá emulgace. 

Tyto nejvýznamnější metody jsou více rozepsány níže v kapitolách. Jako další metody 

používané pro tvorbu částic schopných nést léčivo lze uvést např. superkritické 

technologie, elektrosprejování, koacervaci, polymerní povlakování či vrstvu za vrstvou 

[3] [39].  

Při nanosrážení jsou polymerní složky a léčiva rozpuštěny v organickém 

rozpouštědle, které je mísitelné s vodou. Tento roztok je poté přidán po kapkách 

za stálého míchání do vodného roztoku, což vede ke srážení hydrofobního polymeru 

a sebe uspořádávání sfér jádro-slupka a tím k získání nejvíce energeticky stabilních 

struktur. Během tohoto procesu může být léčivo zachyceno v polymerním jádře. 

Následně je rozpouštědlo odpařeno za sníženého tlaku nebo v případě těkavosti 

rozpouštědla, za míchání roztoku. Okamžitý vznik nanočástic je řízen Marangoniho 

principem, který popisuje mezifázové interakce mezi fázemi kapalin [3].   

2.5.1 Emulgace 

 Dělí se na jednoduchou emulgaci, která je tvořena fázemi vodou v oleji w/o 

(z anglického překladu „water“/„oil“) nebo oleje ve vodě o/w („oil“/„water“) a dvojitou 

emulgaci w/o/w („water“/„oil“/„water“); o/w/o („oil“/„water“/„oil“). Použití typu 

emulzifikační metody závisí na vlastnostech polymeru, léčivu a také na stupni 

mísitelnosti organického rozpouštědla s vodnou fází [3]. 

2.5.1.1 Jednoduchá emulgace 

V této metodě je polymer s léčivem rozpuštěn v těkavém s vodou nemísitelném 

rozpouštědle, jako je například dichlormethan nebo ethylacetát. Organická fáze je 

ve vodné fázi emulgována pod intenzivním smykovým napětím, kdy vodná fáze 

obsahuje příslušné množství povrchově aktivní látky, jako je např. sodium cholát nebo 

poly(vinyl alkohol) (PVA) [3].  

Organické rozpouštědlo se nechá odpařit, což umožní samo uspořádání nanočástic. 

O/w emulgace je vhodná pro zachytávání hydrofobních léčiv a  má obecně vyšší 
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účinnost enkapsulace ve srovnání s nanosrážením, i v případě úplného odstranění 

rozpouštědla. Nicméně vyžaduje větší přísun energie a vzniklé nanočástice jsou větší 

než ty získané nanosrážením [3].  

2.5.1.2 Dvojitá emulgace  

Dvojité emulze jsou komplexní heterodisperzní systémy, které mohou být rozděleny 

do dvou hlavních typů: emulze w/o/w a emulze o/w/o. Takto dispergovaná fáze je sama 

sebou emulzí a vnitřní dispergované kapičky jsou oddělovány od vnější kapalné fáze 

vrstvou další fáze. Dvojité emulze jsou většinou připravovány ve dvou krocích 

emulgačního procesu použitím dvou povrchově aktivních látek: jedna hydrofobní 

určená ke stabilizaci fázového rozhraní voda/olej vnitřní emulze a jedna hydrofilní 

určená ke stabilizaci vnějšího fázového rozhraní olejových globulí [39].  

Princip přípravy nanokapslí dvojitou emulgací, především typu w/o/w, je spojen 

s principy dvou metod - nanosrážením a emulzní difúzí. V tomto případě, v primární 

w/o emulzi je olej nahrazen organickou fází obsahující rozpouštědlo, které je zcela 

nebo částečně mísitelné s vodou, polymerní film a w/o stabilizátor. Voda obsahující 

stabilizační činidlo je následně přidána do systému pro získání organicko-vodné emulze. 

Avšak v  tomto kroku je vytvrzení částic získáno difúzí rozpouštědla a precipitace 

polymeru. Voda je často přidávána do dvojité emulze aby se dosáhlo úplné difúze 

rozpouštědla. Touto metodou lze laboratorně získat nanokapsle o velikosti 

150 až 200 nm [39]. Pro přípravu micel a inkorporaci léčiva, je jednou z nejvíce 

používaných metod přímé rozpouštění kopolymeru spolu s léčivem ve vodném 

rozpouštědle. Tento postup je většinou používán pro středně hydrofobní polymery 

a může vyžadovat zahřívání roztoku, aby došlo k micelizaci dehydratací a tím ke tvorbě 

segmentů jádra. Tento postup je vhodný pro středně hydrofobní kopolymery, mezi které 

patří například v práci používaný PLGA-PEG-PLGA či pro poloxamery, které jsou 

známé pod obchodním názvem Pluronic. Tento kopolymer PEO-PPO-PEO se skládá 

z hydrofilních bloků poly(ethylen oxidu) PEO a z hydrofobních bloků poly(propylen 

oxidu) PPO [15] [40].  

 Druhá skupina metod se týká amfifilních kopolymerů, které nejsou snadno 

rozpustné ve vodě a je potřeba organické rozpouštědlo, které je společné pro kopolymer 

i pro léčivo (např. DMSO, N,N-dimethylformamid, acetonitril, THF). Mechanismus 
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tvorby micel je závislý na postupu odstranění rozpouštědla.    

 Pro organická rozpouštědla mísitelná s vodou může být směs kopolymeru 

dialyzována proti vodě, přičemž pomalé odstraňování organické fáze spouští micelizaci 

[15]. 

Alternativní metodou je odpařování rozpouštědla. Metoda spočívá v odlévání 

viskózní disperze léčiva, filmo-tvorného polymeru a ostatních pomocných látek 

s následujícím odpařením rozpouštědla. Posledním krokem je sušení a vyražení lékové 

formy [15], [17] .  

2.6 Mechanismus uvolňování léčiv  

Polymery mohou být účinně odbouratelné prostřednictvím labilního esteru 

či anhydridu amidové vazby, které jsou náchylné k degradačním mechanismům 

zahrnující hydrolýzu a enzymatické štěpení, což vede k postupnému štěpení 

chemických vazeb polymerních řetězců [3].  

2.6.1 Polymerní nosiče 

Enkapsulace může drasticky změnit farmakokinetiku léčiva a jeho distribuci v těle. 

Volná léčiva jsou distribuována ve všech tkáních a orgánech, enkapsulovaná léčiva jsou 

předány charakteristickými nosiči. Zapouzdřené léčivo se může uložit v nádorové tkáni 

pomocí EPR efektu (z anglického překladu „Enhanced Permeability and Retention“, 

znamená „zvýšená propustnost a retence“), kdy musí být spojeno s nosičem dostatečně 

dlouhou dobu a nosná část musí vykazovat prodlouženou dobu pobytu v plazmě. 

Typicky, částice s průměrem mezi 100 až 200 nm s neutrálním hydrofilním pokrytím, 

jako je např. PEG, vykazují skryté vlastnosti a tím brání rozpoznání složek imunitním 

systémem a vykazují prodlouženou dobu cirkulace v plazmě in vivo [44]. 

Pro polymerní systémy „uvolňování léčiv“ vyjadřuje jak je molekula dopravována 

z výchozí polohy v polymerní matrici do vnějšího povrchu polymerní matrice a jak je 

uvolňována do okolního prostředí. Léčivo může být transportováno difúzí ze systémů 

transportu léčiv skrz vodou naplněné póry, proces je řízen náhodnými pohyby léčiva 

a poháněn gradienty chemických potenciálů a prouděním vytvořeným osmotickým 

tlakem. Kromě difúze, může být léčivo z matrice uvolněno erozí, která vede k vytvoření 
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pórů a erozních účinků, může být pozorováno po počáteční difúzní řízení zpožděné 

periodě [3]. 

 

a)  Difúze skrz vodou naplněné póry 

Tento proces popisuje náhodný pohyb molekul léčiva, který je hnán gradientem 

chemického potenciálu aproximovaného koncentračním gradientem. V degradabilním 

polymerním systému je uvolňování léčiva řízeno difúzí prostřednictvím sítě pórů. Voda 

je okamžitě absorbována polymerními nanočásticemi, přičemž plnění pórů matrice 

nanočástic vodou vede ke zvětšení velikosti a četnosti pórů, případně ke vzniku 

dostatečně velkých pórů pro usnadnění uvolnění léčiva.  

b) Difúze přes polymerní matrici 

V tomto případě molekuly jednoduše difundují z polymerní matrice. V nerozložitelných 

rezervoárech léčiv je difúze hlavní hnací silou uvolňování léčiva, přičemž rychlost 

uvolňování zůstává konstantní a není ovlivněna koncentračním gradientem 

ale vlastnostmi polymerní membrány - propustností a tloušťkou.  

c) Osmotické čerpání 

Dalším způsobem jak transportovat léčivo přes vodou naplněné póry je řízenou 

konvekcí, kdy dochází k přítoku do nenabobtnalého systému díky osmotickému tlaku 

a v důsledku tohoto působení, označované jako osmotické čerpání, je uskutečňován 

transport léčiva.  

 

d) Eroze 

Eroze nosičů léčiv může probíhat dvěma způsoby.  

(a) Povrchová eroze nastává při začínající degradaci povrchu matrice, kdy dochází 

ke snižování velikosti matrice z vnějšku směrem dovnitř a rychlost tohoto procesu je 

vyšší než rychlost pronikání vody do celého objemu polymeru. Díky řízené 

a reprodukovatelné kinetice povrchové eroze je daný způsob uvolňování léčiv 

ideálním pro mnoho aplikací při doručování léčiv. Vzhledem k rychlosti 

prostupování vody je povrchová eroze vhodná pro podávání léčiv náchylných 

k vodnímu prostředí, přičemž je léčivo chráněno. 

(b)  Eroze objemu nastává, když voda proniká převážnou částí polymeru, což má 

za následek homogenní degradaci celé matrice. Rychlost, při které voda proniká 
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do objemu je větší než je rychlost eroze, což je zapříčiněno pravděpodobnou 

hydrolýzou polymerů v matrici. Eroze objemu je méně předvídatelnou než eroze 

povrchu a nechrání léčivo proti vnějšímu prostředí, čímž je méně vhodná pro řízenou 

dopravu léčiv [3].  

 

Dříve provedené experimenty:  

V roce 1999, Huang ponořil PLA/PEG částice do roztoku želatiny a tím zlepšil 

řízené uvolňování. Tyto částice byly připraveny z blokových kopolymerů metodou 

odpařováním rozpouštědla, kde PLA tvořil hydrofobní jádro a PEG vnější slupku. 

Vzniklé částice byly vysoce porézní s vysokým efektem porušení (roztržení, prasknutí), 

což při použití pokrytí želatinou byl tento efekt snížen a terapeutikum mohlo být 

uvolňováno po delší časový úsek.  

Jiná studia byla provedena Pekárkem v roce 1994, kdy připravil mikročástice 

obsahující hydrofilní polyahydridové jádro a vnější slupku z PLA. Zjistil, že jádro bylo 

degradováno po dvou měsících na monomery. Nakonec vykrystalizovalo a začalo 

unikat slupkou po čtyřech měsících [45].  

 Skupina Shao P. se zabývala kopolymerem používaným v této práci, a to PLGA-

PEG-PLGA, využitelným jako termosenzitivní nosič. Přechod sol-gel byl při teplotě 

nižší než je teplota tělesná (T1), gel-sol přechod byl naopak při teplotě vyšší (40-40 °C) 

než je tělesná (T2). Tato studie naznačuje (znázorněno na Obr. 4), že uvolňování léčiva 

z nosičů při fyziologické teplotě nebylo žádné nebo jen malé, při teplotě vyšší (kolem 

42 °C) bylo vysoké [47]. 

 

Obr. 4: Termosenzitivní nanonosiče pro cílené doručování [47] 
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 Další studia, provedena Hennikem, bylo připravení termosenzitivních polymerních 

micel skládající se z pHPMAmDL-b-PEG blokového kopolymeru. Zkoumali chování 

při uvolňování léčiva Paclitaxel in vitro. Jeden ze způsobů jak dosáhnout cílení 

termosenzitivních micel je pasivní akumulace v nádorové tkáni, díky EPR efektu. Jedna 

cirkulace do nádorových tkání je při okolní teplotě nad LCST, kdy vnější slupky těchto 

micel se stávají hydrofobními a zdánlivá velikost micel se zvyšuje prostřednictvím 

agregace (znázorněno na Obr. 5: Blokový kopolymer P(NIPAAm-co-HMAAm) při 

teplotě LCST 36,7 °C [47] 

  

 

Obr. 5: Blokový kopolymer P(NIPAAm-co-HMAAm) při teplotě LCST 36,7 °C [47] 

2.6.1.1 Micelární nosiče 

Hlavním rysem micel je malá velikost částic pohybující se mezi 10 až 100 nm. 

Micely mohou snadno pronikat přes narušené cévy do místa nádoru a zánětu tak, aby 

byla zvýšena jejich akumulace. Velikost částic se zvyšuje se zvyšujícím se množstvím 

enkapsulovaného léčiva, nicméně poměr PEG-PLA micel zůstává beze změny v poměru 

5:3, 5:15 a 5:30. Pokud je molekulová hmotnost PLA dostatečně vysoká, tak se velikost 

částic mírně zvyšuje a tím může k ovlivnění chování polymerů. To je způsoben tím, 

že lineární PLA s nízkým poměrem poly(laktidu) má prostor pro přijetí léčiva v jádře 

beze změny velikosti částic.  Pokud je jádro relativně kompaktní, což je výsledkem 

zapletených řetězců PLA, tak změna velikosti částic je nevyhnutelná po přijetí léčiva 

[44].  

 Mezi základní vlastnosti micel je obvykle zahrnuta velikost částic a distribuce částic, 

morfologie, kritická agregační koncentrace (CAC, z anglického překladu „critical 

aggregation concentration“), stabilita, enkapsulační kapacita, kinetika uvolňování, doba 

cirkulace a bio-distribuce [49].  
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  Polymerní micely by měly doručit uložené léčivo selektivně do cílových míst 

(Obr. 6). Je známo, že zvýšenou propustností a zadržováním, tzv. EPR efekt, hraje 

důležitou roli pro cílené do nádorové tkáně. EPR efekt byl navržen v roce 1980 Maedou 

a je přičítán dvěma faktorům. Za prvé, angiogenní cévy nádoru, stejně tak jako krevní 

cévy v ostatních patologických tkáních, mají vyšší permeabilitu ve srovnání 

s normálními, kvůli jejich diskontinuálnímu endotelu. Za druhé, bylo prokázáno, 

že lymfatická drenáž není v nádorech plně vyvinutá. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že 

koloidní částice (polymerní micely) se dostávají přes „děravé“ endoteliální vrstvy 

v nádorových a dalších zanícených tkáních a tam jsou pak zadržovány. K dosažení 

tohoto cíle – tzv. pasivního cílení je důležité, aby micely cirkulovaly dostatečně 

dlouhou dobu v krevním řečišti, což může být dosaženo upravením povrchových 

vlastností micel. Klíčovým faktorem je snížit při delším oběhu míru nespecifického 

rozpoznání RES systémem. Bylo prokázáno, že roubováním hydrofilními polymery 

(PEG, Poloxamer) na povrchu částic je účinný proti opsonizaci a následné absorpci RES 

buňkami jater, sleziny a kostní dřeně [52].  

 

Obr. 6: Schéma procesu doručování léčiv řízeného nanočásticemi [48]. a) Roztok obsahující 

nanočástice je vstříknut do oběhového systému pacienta b) v mikro cévní soustavě jsou 

nanočástice odděleny od červených krvinek, což zvyšuje jejich interakci s endotelem případně 

jejich odstranění z oběhu c) nanočástice difundují extracelulární matrix a nakonec se adsorbují 

na povrchu cílové buňky a jsou endocytovány z lipidové membrány d) endozom, obsahující 

doručovací komplex s léčivem, se poruší - praskne a uvolní terapeutika do cytoplazmy. 

Po uvolnění z endozomu, mohou být částice disociovány v závislosti na změně pH prostředí.   
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Poté co bylo dosaženo cílové tkáně, velikosti polymerních micel umožňují internalizaci 

buněk přes tekuté stavy endocytózou i bez cílových ligand.  Nicméně, aktivní cílení 

se provádí připojením specifickým ligandů k polymerním micelám s vloženým léčivem. 

Prostřednictvím interakce ligand-receptor s cílovými buňkami, dochází k dodání léčiva 

přímo do buněk [52].  

Existuje několik způsobů pro fyzikální enkapsulace léčiv v jádře polymerních micel, 

ve většině případů se používá o/w emulze, dialýza a pevná disperze [52].  

Uvolňování léčiv z micel je řízeno rychlostí difúze léčiva, velikostí rozdělovacího 

koeficientu, stabilitou micel a rychlost biodegradace kopolymerů [50]. Difuzivita 

polymerní matrice je závislá na krystalinitě polymeru, přičemž krystalinita difuzivitu 

snižuje [3]. 

Dalšími ovlivňujícími faktory jsou koncentrace léčiva v micelách, délka 

hydrofobního polymeru, molekulová hmotnost, fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva 

a lokalizace léčiva uvnitř micel. Uvolňování léčiva z micel v cílové oblasti může být 

zvýšena použitím interních nebo externích spouštěcích mechanismů, mezi které patří 

např. změna pH, změna teploty, působení ultrazvuku nebo záření [50].   

Léčiva jsou obvykle uvolňovány z makroměřítka polymerních doručovacích systémů 

pomocí jedné ze tří mechanismů: a) difúzním řízeným uvolňováním, b) afinitou léčivo-

nosič, c) degradaci materiálu matrice. Rychlost uvolňování může být poháněna 

jakýmkoliv z těchto mechanismů, obvykle jsou zahrnuty všechny tři [3].  

První termosenzitivní, degradovatelné polymerní systémy s  řízeným uvolňováním 

léčiva byl vyvinut Kim a spolupracovníky pomocí diblokových a triblokových 

kopolymerů PLGA-PEG, který byl nazván ReGel [3].  
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Obr. 7: Použití termosenzitivních blokových kopolymerů s LCST k dosažení deformace 

micelárního jádra pro účely uvolňování léčiva [52]. Blokové kopolymery obsahují buď 

termosenzitivní bloky jako hydrofilní plášť pod LCST (nahoře) nebo hydrofobní jádro nad LCST 

(dole). Zahřívání nebo chlazení vede ke kolapsu nebo rozpuštění, což v obou případech vede k 

uvolnění léčiva. 

2.6.2 Hydrogely   

Vysoký obsah vody ve většině hydrogelů má typicky za následek relativně rychlé 

uvolňování léčiva z gelové matrice po dobu několik hodin nebo dní, a to zejména 

v případě hydrofilních léčiv, pro který je hydrogel určen. Tento profil uvolňování 

je mnohem kratší, než kterých může být dosaženo za použití mikrosfér 

nebo makroskopických prostředků založených na více hydrofobních polymerech, 

např. PLGA. Řada postupů byla zkoumána pro snížení rychlosti uvolňování léčiva 

z hydrogelů. Ty mohou být rozděleny podle toho, zda-li je potřeba zlepšit interakci mezi 

léčivem a hydrogelem, a/nebo zvýšit difúzní bariéru uvolňování léčiva z hydrogelu [51]. 

 Fyzikální i chemické interakce mohou být použity k posílení vazby mezi vloženým 

léčivem a hydrogelovou matricí k prodloužení doby uvolňování léčiva. Fyzikální 

interakce mezi iontovými polymery a nabitými léčivy mohou být použity ke zvýšení 

pevnosti interakcí mezi gelem a léčivem a tím ke zpoždění uvolnění léčiva. 

Např. fosfátově funkcionalizované polymery jsou účinné díky jejich více valenčním 

aniontovým nábojům [51].  



28 

 

 Léčiva mohou být také kovalentně konjugována s hydrogelovou matricí a jejich 

uvolňování je primárně řízeno rychlostí chemických nebo enzymatických štěpení vazby 

polymer-léčivo [51].  

 Několik postupů bylo zkoumáno pro kontrolu difúze léčiv z hydrogelové matrice 

modifikováním mikrostruktury hydrogelu, a to buď po celé gelové síti, nebo 

lokálněna povrchu hydrogelu. Jednoduché způsoby provedení těchto modifikací je 

zvýšení procentového podílu síťujícího monomeru začleněného do gelu. Nicméně, 

velmi zesítěné gely vykazují pomalé reakce na podněty prostředí a mohou mít 

nežádoucí mechanické vlastnosti [51].  

  Jako alternativa ke změně objemové struktury hydrogelu, může být použita 

specifická modifikace povrchu  ke generaci snížené propustnosti „filmovou“ vrstvou na 

povrchu hydrogelu, často v konjugaci s termocitlivým „on/off“ spínačem uvolňování 

léčiva [51].  

 Tímto mechanismem mohou být termosenzitivní polymery roubovány na povrchu 

pro poskytnutí propustnosti a kinetiky uvolňování v závislosti na teplotě povrchu. 

Uvolňování léčiva je rychlé při nízkých teplotách a výrazně je zpomalen při vyšších 

teplotách, protože termocitlivý polymer podstupuje fázový přechod a zhroutí 

se do povrchu hydrogelu [51].  

Další možností je potažení hydrogelu s vloženým léčivem hustou vícevrstvou 

polyelektrolytovou fólií, což omezuje difúzi léčiva z objemu hydrogelu. Rychlost může 

být navržena v závislosti na pH prostředí, rychlosti degradace filmu a/nebo 

kontrolovaným prostředím bobtnání potaženého hydrogelu, který může projevit 

(působit) mechanický tlak na povlaku a způsobit tak prasknutí filmu a tedy uvolnění 

léčiva při cílených podmínkách [51]. 
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Obr. 8: Řízené uvolňování léčiva (difúze) modifikovaným povrchem hydrogelu s roubovaným 

polymerem citlivým na okolní prostředí [51] 

Kompozitní hydrogely obsahující částice jako jsou mikročástice, lipozomy, micely 

nebo jiné typy prostředků pro dodání léčiva prokázaly schopnost dlouhodobého 

uvolňování. Vznik kompozitního hydrogelu může zvýšit biokompatibilitu s částicovým 

doručovacím prostředkem tzv. „skrytím“ mikročástice v hydrogelu a zároveň zabraňuje 

zpětné migraci ven z cílového místa in vivo. Nanočástice kopolymeru kyseliny 

poly(mléčné) a poly(glykolové) mohou být začleněny v matrici založené 

na síťovatelném  hyaluronanu, aniž by byla omezena biokompatibilita nebo anti-adhezní 

vlastnosti nosičů kyseliny hyaluronová. Hydrogel může také zlepšit profil kinetiky 

uvolňování mikročástic poskytnutím difúzních bariér  [51].  

 

Obr. 9: Kompozitní hydrogel obsahující enkapsulované léčivo v sekundárním prostředku 

s řízeným uvolňováním (mikročástice, nanočástice, mikrogely, lipozomy, micely). D1 a D2 

představují difúzní koeficienty léčiva uvolňovaného z hydrogelu (D1 = uvolňování ze 

sekundárního doručovacího prostředku, D2 = difúze hydrogelem) [51]. 
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3 CÍLE PRÁCE  

 Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši zabývající se polymerními nosiči léčiv - 

micelami, hydrogely, kopolymerem PLGA-PEG-PLGA a mechanismem uvolňování 

léčiva z polymerní matrice. Cílem experimentální části bylo zjistit kritickou micelární 

koncentraci kopolymeru PLGA-PEG-PLGA, při které dochází ke tvorbě vláknitých 

micel. Dále zjistit případný vliv léčiva STA na velikost částic (micel), morfologii 

a reologické chování použitého kopolymeru.  

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Přístroje a chemikálie 

4.1.1 Použité chemikálie 

 Kopolymer PLGA-PEG-PLGA  syntetizován v laboratoři syntéz na FCH VUT 

Brno, Purkyňova 464/118 

 FLUKA Sulfathiazol (STA) (Sigma Aldrich, Německo)  

 Barvivo 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatrien (DPH) (Sigma Aldrich, Německo) 

 Methanol 

 Destilovaná voda 

4.1.2 Použité přístroje a jejich principy 

 Běžné laboratorní vybavení – analytické váhy, elektromagnetická míchačka, 

pipety 

 

 Ultrafialová-Viditelná spektrofotometrie 

Měření absorbance pomocí dvou-paprskového UV-VIS/NIR Spektrofotometru 

(JASCO V-730, Germany) s jedním monochromátorem a detektory - silikonovými 

fotodiodami. Měření může probíhat v rozsahu vlnových délek 190–1 100 nm s rychlostí 

skenování až 8 000 nm/min [56]. 
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 UV-VIS spektroskopie je založena na principu elektromagnetického záření 

interagujícího s hmotou, čímž dochází k různým procesům, včetně rozptylu, absorbanci, 

fluorescenci/fosforescenci (absorpci a opakované emisi – reemisi) a fotochemické 

reakci (absorbanci a štěpení vazeb).  

 V některých molekulách nebo atomech, interagujících s fotony záření UV-VIS 

o dostatečné energii, dochází k přechodům mezi různými elektronickými energetickými 

hladinami. Vlnová délka absorbovaného světla (záření) odpovídá energii, která 

je potřebná k přesunu elektronu z nižší energetické hladiny do vyšší.  

Záření vzorkem prochází nebo je od něj odraženo. Množství absorbovaného světla 

je rozdílem mezi dopadajícím  I0 a odraženým zářením I. Množství absorbovaného 

záření je vyjádřeno buď transmitancí (1), (2), nebo absorbancí (3).    

             

     ( 

 

          (1) 

           

             

           (2) 

 

 

 

 

Absorbance je definována vzorcem: 

            

          (3)  

 Pro většinu aplikací se používají absorpční hodnoty, protože vztah mezi 

absorbancí, koncentrací a vlnové délky je běžně lineární [57].  

 

 Dynamický rozptyl světla (DLS)  

 Pro měření střední velikosti částic vzorků byl použit přístroj DLS DynaPro NanoStar 

(WYATT Technology, USA), vybavený multimodálními systémy optických vláken 

s citlivým fotonovým detektorem (HELEOS nebo TREOS MALS) a s laserovým 
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paprskem o vlnové délce 658 nm o úhlu θ - 90 °. Měření probíhala v křemenné 

kyvetě [58]. 

 

 Dynamický rozptyl světla umožňuje změřit částice až do velikosti 1 nm. Typickými 

aplikacemi jsou emulze, micely, polymery, proteiny, nanočástice nebo koloidy. Princip 

metody spočívá v osvětlení vzorku laserovým paprskem a výkyv rozptýleného světla 

je detekován při známém úhlu θ rychlým detektorem fotonů. Z mikroskopického 

hlediska, částice rozptylují světlo a tím dojde k otisku informací o jejich pohybu. 

Analýza fluktuace rozptýleného světla udává informace o částicích. Experimentálně je 

intenzita fluktuace charakterizována kolísáním intenzity korelací funkce g2(t), jehož 

analýza poskytuje difúzní koeficient částic (také známý jako difúzní koeficient).  

 

Difúzní koeficient D je ve vztahu k poloměru částic R prostřednictvím Stokes-

Einsteinova vztahu: 

    
R6

Tk
D B


     (4) 
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Cteplota....T
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 Suspendované částice koloidní disperze podléhají Brownově pohybu, který má za 

následek kolísání vzdálenosti mezi vzdálenosti částicemi a tedy i kolísání fázových 

vztahů rozptýleného světla. Kromě toho, počet částic v objemu rozptylu se může měnit 

v čase [60].  

 

 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Fixační příprava vzorků a jejich propustností pro měření na transmisním 

elektronovém mikroskopu (TEM) proběhla na přístroji Vitrobot (FEI, USA). Vzorky 

byly zmrazeny v nádobě s kapalným ethanolem, tak aby byla zachována původní 

morfologie vzorku. Tato nádoba byla ještě umístěna ve druhé nádobě s kapalným 
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dusíkem.  Následně byly vzorky pozorovány na transmisním elektronovém mikroskopu 

(FEI TECNAI, USA), pracujícím při 120-200 kV, vybaveným 4k CCD kamerou [61]. 

 

 V transmisním elektronovém mikroskopu je obraz tvořen směřováním elektronového 

paprsku s vysokou energií na vzorek. Série elektromagnetických čoček sbírá výsledné 

elasticky rozptýlené elektrony tvořící 2D obraz – projekci vzorku. Krátká vlnová délka 

elektronů umožňuje rozlišení snímků v sub-nanometrickém měřítku. Část elektronů 

si vymění energii se vzorkem (nepružný rozptyl) a zničí ho velmi rychle. Proto při 

zobrazování vzorku s vysokým rozlišením dochází k vystavení vzorku pouze velmi 

nízké elektronové dávce (10-20 Å2
) [62]. 

 

 Gelová permeační chromatografie (GPC) 

Pro zjištění molekulové hmotnosti kopolymeru PLGA-PEG-PLGA byla použita 

gelová permeační chromatografie. Měření probíhalo pomocí gelového permeačního 

chromatografu s metodou rozptylu světla s více úhly (GPC-MALS).  Zařízení 

zahrnovalo přístroj HPLC 1100 Series s odplyňovačem  (Agilent, USA), čerpadlo, 

autovzorkovač, dvě kolony 300 x 7,5 mm naplněné PLgelem Mix-C o p órech 5 mm 

(Agilent, USA) nastavené na teplotu 25 °C. Detektorem je UV-VIS diodové pole ve 

spojení s multifunkčním laserovým detektorem světelného rozptylu DAWN HELEOS 

II. Vzorek byl měřen v THF.  

 

 

 Dynamická reologická analýza 

 Termosenzitivní a mechanické vlastnosti kopolymeru PLGA-PEG-PLGA byly 

stanoveny pomocí dynamického napěťově řízeného rheometru (AR-2 TA Instruments, 

USA) s geometrií kužel-deska o úhlu 2°, průměru 40 mm a mezerou 60 μm. Před 

každým měřením byl žlábek kuželu naplněn vodou, tak aby nedocházelo k odpaření 

roztoku. Měření probíhalo v dynamickém oscilačním módu s úhlovou frekvencí 1 rad/s 

s teplotní rampou od 20 do 60 °C, při zvyšování teploty 0,5 °C/min a při smykovém 

napětí 0,4 Pa [53].  
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4.2 Příprava vzorků a jejich metody charakterizace 

4.2.1 Syntéza kopolymeru PLGA-PEG-PLGA   

Kopolymer PLGA-PEG-PLGA byl připraven polymerací za otevření kruhu 

pod atmosférou dusíku (obr. 10). PEG byl nejprve zbaven vzdušné vlhkosti a poté byl 

zahříván při teplotě 130 °C po dobu 3 h pod vakuem. Následně byly přidány monomery 

D,L-laktidu a glykolidu. Po homogenizaci mícháním byl přidán katalyzátor Sn(II)-2-

ethylhexanoát a byla spuštěna kopolymerace při 130 °C po dobu 3 h. Přečištění 

kopolymeru od nezreagovaných monomerů proběhlo v ultra-čisté vodě při 80 °C a na 

závěr proběhlo sušení do získání konstantní hmotnosti [53]. Jednotlivé bloky 

kopolymeru byly v poměru PLGA/PEG = 2,5 a LA/GA = 2,9. 

 

 

Obr. 10: Schéma syntézy kopolymeru PLGA-PEG-PLGA [54] 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Stanovení kritické micelární koncentrace  

Vzorky pro měření UV-VIS spektroskopie byly připraveny smísením kopolymeru 

PLGA-PEG-PLGA destilovanou vodou a s přídavkem 0,4 mM barviva DPH 

v methanolu. Měření probíhalo na přístroji UV-VIS spektrofotometru (JASCO V-730, 

Germany) v křemenné kyvetě. 

Absorpční spektrum vzorků bylo měřeno v rozsahu koncentrací od 0,001–

0,5 hm/obj. % v rozmezí vlnových délek 320–400 nm (Obr. 11). Hodnota CMC byla 

zjišťována z grafu (Obr. 12) v závislosti rozdílu absorbancí při vlnových délkách 

378 a 400 nm (A378-A400) na koncentracích jednotlivých roztoků. Z logaritmických 

regresních přímek byla tato hodnota stanovena na 0,03 hm./obj. %. 

 

 

 
Obr. 11: Závislost absorbance na roztoků kopolymeru PLGA-PEG-PLGA o různých 

koncentracích na vlnové délce 
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Obr. 12: Závislost absorbance na koncentraci roztoků kopolymeru PLGA-PEG-

PLGA 

5.2 Stanovení hydrodynamických poloměrů částic Rh 

 Vzorky pro měření metodou DLS byly připraveny  vodné roztoky v rozmezí 

koncentrací 0,001–0,1 hm./obj. % (Obr. 13). Metodou dynamického světelného rozptylu 

byl zjišťován hydrodynamický poloměr (Rh) částic – micel. V rozmezí koncentrací 

0,001–0,005 hm./obj. % byla velikost Rh v rozsahu 50–57 nm a lze tudíž předpokládat 

přítomnost pouze rozpuštěných samostatných polymerních řetězců - unimerů. 

Při vyšších koncentracích, a to u roztoků 0,01 a 0,03 hm./obj. %, byla změřena hodnota 

Rh částic 82 a 88 nm. Zde je  již předpokládána přítomnost samostatných, případně 

rostoucích micel. V roztocích o vyšší koncentraci 0,05 a 0,1 hm./obj. %, vyskytující se 

za hodnotou kritické micelární koncentrace, byl hydrodynamický poloměr částic 

změřen na 150 a 190 nm. Hodnoty jsou již vysoké z důvodu předpokládaného výskytu 

vláknitých micel, jejichž velikost je toutu metodou obtížně měřitelná. 
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Obr. 13: Závislost Rh kopolymeru PLGA-PEG-PLGA při různých koncentracích roztoků 

 

Další vzorky pro měření byly připraveny vodné roztoky léčiva STA v rozmezí 

koncentrací 10–70 hm./obj. % (Obr. 14). Většího množství než 70 % nebylo možné 

pomocí DLS metody změřit, jelikož by dosázelo k chybám z důvodu mnohonásobnému 

odrazu a zkreslení výsledných hodnot. Rh částic léčiva se pohyboval v rozmezí 

0,8 až 3,6 nm. 

 

Obr. 14: Závislost Rh částic léčiva STA na koncentraci 
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Nakonec byly připraveny vodné roztoky kopolymeru PLGA-PEG-PLGA 

 o koncentraci 0,03 hm./obj. % s různými přídavky léčiva STA (Obr. 15), které se 

pohybovaly v rozmezí koncentrací 20–150 hm./obj. % (vztaženo na 0,921 mg/ml [38]). 

Všechny přídavky léčiva, vč. 150 hm./obj. %, byly v roztoku kopolymeru o koncentraci 

0,03 hm./obj. % dokonale rozpuštěny na rozdíl od vodných roztoků léčiva (Obr. 14), 

kdy již od koncentrace 60 hm./obj. % STA nedocházelo k úplnému rozpuštění.  

Po přidání léčiva STA došlo k nárůstu Rh micel a  již po přidání nejmenšího 

množství, tj. 20 hmot./obj. % STA, se nacházely micely či agregáty micel v rozmezí 

350 – 450 nm.  Výše uvedené skutečnosti naznačují, že  léčivo mohlo být 

enkapsulováno do vnitřní hydrofobní části micel anebo přídavkem  hydrofobního 

léčivadošlo k tvorbě vláknitých micel i v bodě CMC. Rh částic léčiva se pohyboval 

v rozmezí 2,5 až 4,5 nm.  

  

 

Obr. 15: Závislost Rh částic kopolymeru PLGA-PEG-PLGA při různých koncentracích přídavku 

léčiva STA (měřeno při kritické micelární koncentraci vzorku kopolymeru 0,03 hm. %) 
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5.3 Zobrazení micelární struktury  

Pro kryogenní transmisní elektronovou mikroskopii byly použity vzorky kopolymeru 

PLGA-PEG-PLGA o koncentracích odpovídající CMC 0,03 hm./obj. % a o koncentraci 

10x vyšší, a to při 0,3 hm./obj. %. Taktéž byly připraveny vzorky o stejných 

koncentracích kopolymeru PLGA-PEG-PLGA, avšak s přídavkem 50 % maximálního 

množství léčiva STA (vztaženo na 0,912 mg/ml [38]).  

Při koncentraci odpovídající CMC dochází k výskytu především samostatných 

sférických micel, místy je také pozorovatelný jejich růst, což je zobrazeno na Obr. 16. 

 

Obr. 16: Snímky micel kopolymeru PLGA-PEG-PLGA při CMC odpovídající 0,03 hm. %, a) 

samostatné micely, b) rostoucí micely, c) ethan 

 

 

 Při koncentraci vyšší než je CMC, odpovídající 0,3 hm. %, je pozorovatelná 

přítomnost jak samostatných tak i vláknitých micel (Obr. 17). Vláknité micely jsou 

mezi sebou propletené, sbíhají se a větví, čímž dochází ke tvorbě husté micelární sítě. 

Tento děj vláknitých micel je důsledek topologických interakcí, které jsou 

předpokladem viskoelastických vlastností a tedy vzniku hydrogelu. Tmavá místa 

vyskytující se na vláknech značí místa spojů (uzlů) jednotlivých vláken.  

 



40 

 

 

Obr. 17: Snímky micel kopolymeru PLGA-PEG-PLGA nad CMC odpovídající 0,3 hm. %. A) 

čistý PLGA-PEG-PLGA, a) samostatné micely, b) ethan, c) vláknité micely. B) PLGA-PEG-

PLGA s přídavkem poloviny maximálního množství STA, a) samostatné micely, b) ethan, c) 

vláknité micely. 

 

Při srovnání snímků vodných roztoků kopolymeru bez přídavku a s přídavkem léčiva 

STA nelze usoudit zda-li bylo léčivo enkapsulováno, protože snímky se jeví jako téměř 

totožné. Změna morfologie nebyla taktéž zaznamenána.  
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5.4 Stanovení reologických vlastností 

Viskoeleastické a termocitlivé vlastnosti kopolymeru PLGA-PEG-PLGA byly 

měřeny pomocí reometru. Koncentrace měřených vzorků byla vždy 10 hm./obj. % 

(obr. 18). 

 V prvním případě se jednalo o čistý roztok kopolymeru PLGA-PEG-PLGA, ve 

druhém případě byla přidána polovina maximálního množství léčiva STA, 

a v posledním případě bylo přidáno maximální množství léčiva STA (vztaženo na 

0,921 mg/ml [38]). Viskoelastické a termocitlivé vlastnosti jsou charakterizovány 

dynamickým modulem G' představující elastickou složku a ztrátovým modulem G'' 

představující složku mechanických ztrát.  Nejprve byl měřen roztok čistého kopolymeru 

PLGA-PEG-PLGA (obr. 18). 

Sol-gel tohoto roztoku byl stanoven na 34,7 °C, přičemž do této teploty byl roztok ve 

formě solu. Od této teploty 34,7 °C až do teploty 44,4 °C, převládal elastický modul G' 

a roztok se nacházel v gelové formě. Při sol-gel přechodu došlo k vytvoření sítě 

propojených micel v důsledku zvyšující se hydrofobicity PLGA segmentů, což vede ke 

gelaci [63]. Při teplotě 44,4 °C začal opět převládat ztrátový modul G'', v důsledku 

tepelné degradace vzorku. Při teplotě 48,2 °C došlo k opětovnému vytvoření suspenze 

a rozpadu propojených micel. 

Druhý roztok byl měřen s přídavkem poloviny maximálního množství STA. Teplota 

sol-gel přechodu byla stanovena na 34 °C. Elastický modul G' převládal od 34 °C až do 

teploty 43,8 °C. Nad teplotu 43,8 °C začal opět převládat ztrátový modul G'' a z roztoku 

se stala suspenze.  

U posledního roztoku s přídavkem maximálního množství STA byl první sol-gel 

přechod zaznamenán při teplotě 34,6 °C. Elastický modul G' přetrvával až do teploty 

43,7 °C a nad tuto teplotu došlo k rozpadu propojených micel a k vytvoření suspenze.  
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Obr. 18: Závislost elastického (G') a ztrátového (G'') modulu na teplotě při smykovém 

namáhání 1) čistého kopolymeru PLGA-PEG-PLA, 2) kopolymeru PLGA-PEG-PLGA 

s polovičním přídavkem maximálního množství léčiva STA, 3) kopolymeru PLGA-PEG-PLGA 

s maximálním přídavkem maximálního množství léčiva STA 
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá termosenzitivními hydrogely, tvořenými amfifilními 

molekulami kopolymeru PLGA-PEG-PLGA. Termosenzitivní vlastnosti tohoto 

kopolymeru se projevují při fyziologické teplotě zgelovatěním, což je přibližně 37 °C. 

V diplomové práci byla nejprve zjišťována hodnota kritické micelární koncentrace 

CMC z roztoků kopolymeru o různých koncentracích pomocí UV-VIS spektroskopie. 

Tato hodnota byla stanovena z logaritmické regresní přímky na 0,03 hm./obj. %.  

Následně byl zjišťován Rh částic – micel, pomocí dynamického rozptylu světla 

roztoků kopolymeru PLGA-PEG-PLGA o různých koncentracích, kdy s růstem 

koncentrace docházelo k růstu velikostí micel. Pod hodnotou CMC dosahovaly 

samostatné polymerní řetězce hodnot Rh průměrně 52 nm, při CMC přibližně hodnot 

85 nm a nad CMC již byly hodnoty Rh průměrně 168 nm. Také byly měřeny velikosti 

částic vodného roztoku léčiva STA o různých koncentracích, kdy Rh částic bylo 

průměrně 2,1 nm. Po přidání STA do roztoku kopolymeru o koncentraci 

0,03 hm./obj. % se hodnota Rh zvýšila z původních 85 nm na hodnotu 350-450 nm. 

Výše uvedené skutečnosti naznačují, že bylo léčivo mohlo být enkapsulováno do vnitřní 

hydrofobní části micel a nebo přídavkem  hydrofobního léčivadošlo k tvorbě vláknitých 

micel i v bodě CMC.  

Dále byl zjišťován vliv léčiva STA pomocí transmisní elektronové mikroskopie  na 

morfologii kopolymeru o koncentraci CMC – 0,03 hm./obj. % a při koncentraci 10x 

vyšší. Ze získaných snímků se s přídavkem léčiva nebyla patrná změna morfologie 

a předpokládaná enkapsulace léčiva do hydrofobního jádra nebyla touto metodou přímo 

prokázána.  

Nakonec byly zjišťovány viskoelastické vlastnosti kopolymeru PLGA-PEG-PLGA 

o koncentraci 10 hm./obj. %, taktéž s přídavkem 50 a 100 hm./obj. % léčiva STA. 

Teplota sol-gel přechodu se pohybovala u všech tří roztoků vzorků kolem 34 °C, 

z čehož lze usoudit, že léčivo nemělo zásadní vliv na viskoelastické vlastnosti 

kopolymeru. Elastický modul všech tří roztoků dosahoval maxima při fyziologické 

teplotě a to přibližně při 37-38 °C. 
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7.1 Seznam symbolů, veličin a zkratek 

PEG Poly(ethylen glykol) 

PLGA Poly(D,L-lactid-co-glycolid) 

PLA Poly(D,L-lactid-co-glycolid) 

CGC Kritická gelová koncentrace 

CGT Kritická gelová teplota 

 CAC Kritická agregační koncentrace 

 Mw Molekulová hmotnost  

 Tg Teplota skelného přechodu 

 TE Tkáňové inženýrství 

 RES Retikuloendoteliální systém 

 pKa Záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny 

 pHPMAmDL poly(N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide laktát 

 THF Tetrahydrofuran 

 PEO poly(ethylen oxid) 

 PPO poly(propylen oxid) 

 DMSO Dimethylsulfoxid 

 THF Tetrahydrofuran 

 Mn Početně střední molární hmostnost 

 Mw Hmotnostně střední molární hmotnost 

 DPH 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien 

 CMC Kritická micelární koncentrace 

 CMT Kritická micelární teplota 

 NIR Blízké infračervené záření 

 LCST Nižší kritická teplota roztoku 

 CP z anglického překladu „Cloud Point“ znamená bod zákalu 

 PTX Paclitaxel 

 EPR Efekt zvýšené propustnosti a retence 

 RES Retikuloendoteliální systém 
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