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Kinetika uvoľňovania môže modifikovať 

farmakologické pôsobenie liečiva, ovplyvňovať 

jeho farmakokinetický a následne terapeutický 

profil.



Rozdelenie systémov uvoľňovania liečiv 

podľa fyzikálneho stavu liečiv

Podávané lieky bežne rozlišujeme na základe ich fyzikálneho 

stavu na plynné (napr. anestetiká), tekuté (napr. roztoky, 

emulzie, suspenzie), polotuhé (napr. krémy, masti, gély, pasty) 

a pevné (napr. prášky, granule, tablety a kapsuly). 

Väčšina podávaných liekových foriem obsahuje niekoľko fáz.  

Rozdelenie systémov uvoľňovania liečiv 

podľa spôsobu ich podávania



The US Food and Drug Administration

(FDA) zostavil rozsiahly zoznam 

rôznych liekových foriem a rôznych 

spôsobov podania.

Tieto zoznamy môžete nájsť na 

webovej stránke FDA – centrum pre 

výskum liečiv:

http://www.fda.gov/cder/dsm/

DRG/drg00201.htm

http://www.fda.gov/cder/dsm/

DRG/drg00301.htm



Rozdelenie systémov uvoľňovania liečiv 

na základe mechanizmu uvoľňovania

Liekové formy môžu regulovať rýchlosť uvoľňovania

liečiva a/alebo miesto uvoľňovania

Modifikácie v profiloch 

uvoľňovania liečiv môžeme 

použiť na zlepšenie stability, 

bezpečnosti, účinnosti a 

terapeutického profilu liečiva. 



• Okamžité uvoľnenie – liečivo sa uvoľňuje okamžite po jeho 

podaní.

• Modifikované uvoľnenie – k uvoľňovaniu liečiva dochádza iba 

po určitej dobe po podaní alebo dochádza k predĺženému 

uvoľňovaniu alebo v iba špecifickom mieste v tele

Systémy s modifikovaným uvoľňovaním môžu byť ďalej 

klasifikované ako: 

• Oneskorené uvoľnenie: liek sa uvoľňuje až v určitom okamihu po 

počiatočnom podaní.

• Predĺžené uvoľnenie: predlžuje uvoľňovanie a znižuje frekvenciu 

dávkovania. Dá sa ďalej rozdeliť na systémy s pretrvávajúcim a 

riadeným/kontrolovaným uvoľňovaním.

• Cielené uvoľnenie: dodanie liečiva na špecifické miesto v tele.

Rozdelenie systémov uvoľňovania liečiv 

na základe mechanizmu uvoľňovania



Okamžité uvoľňovanie liečiva

 Systémy s okamžitým uvoľňovaním poskytujú rýchly 

nástup účinku.

 Na terapeutické pôsobenie by malo byť liečivo v 

roztoku, pretože najprv musí dôjsť k rozpadu liekovej 

formy a potom rozpusteniu liečiva v závislosti od liekovej 

formy.

 Systémy s okamžitým uvoľňovaním 

obvykle uvoľňujú liečivo v jedinom 

pôsobení podľa kinetického profilu 

prvého poriadku.

 Čas pôsobenia liečiva je obmedzený

na čas, keď je koncentrácia liečiva

nad MEC.



Riadené uvoľňovanie

 oneskorené  predĺžené / riadené



Riadené vs. pretrvávajúce 

(sustained) uvoľňovanie liečiva
o Riadené uvoľňovanie liečiva

 Účinná látka kombinovaná s inými zložkami tvorí systém 

uvoľňovania 

 Zahŕňajú kombinácie účinných látok s inertnými polymérnymi 

materiálmi

Musí obsahovať komponent, ktorý sa dá skonštruovať tak, 

aby reguloval základné vlastnosti, akými sú trvanie 

uvoľňovania, rýchlosť uvoľňovania alebo zacielenie

Musí trvať dlhšie ako jeden deň

o Pretrvávajúce uvoľňovanie

 Dosiahnuté zmiešaním účinnej látky s pomocnými látkami na 

zmenu rýchlosti rozpúšťania účinnej látky v gastrointestinálnom

trakte alebo absorpcie z miesta podania

 Dosahuje sa formuláciou samotnou liekovou formou



Systémy s riadeným 

uvoľňovaním liečiva

I. Difúzne riadené systémy

- zásobné systémy

- matricové systémy 

II. Napučiavaním kontrolované systémy

III. Biologicky odbúrateľné systémy

IV. Lipozómy 



Difúzne riadené zásobné 

systémy

 Difúzia cez planárne membrány
o Liečivo sa uvoľňuje zo zásobníka do vonkajšieho roztoku tromi 

krokmi

 Rozpúšťanie liečiva v polyméri

 Difúzia liečiva cez polymérnu membránu

 Rozpustenie liečiva do vonkajšej fázy

oPredpoklady:

 Uvoľňovanie liečiva je riadené hrúbkou a zložením 

obklopujúcej membrány

 a môže byť dosiahnutý kinetický profil nultého poriadku

Difúzia cez cylindrické membrány
Liečivo musí byť vopred rozpustené v polymérnom materiáli



Norplant® implants and subsequent insertion

 Norplant®
1.Skladá sa zo 6 silikónových tyčí s 36 mg 

levonorgestrelu rozpustených v polymérnej matrici

2.Implantované pod kožu v hornej časti ruky

3.Dodáva progestín (hormón) nepretržite až päť rokov

4.Zastavené z dôvodu viacerých súdnych sporov v USA

Komerčne dostupné zásobné 

systémy



Komerčne dostupné zásobné systémy

– transdermálne systémy 

 Successful Systems 

 

 Estraderm® (estradiol) – Alza 

 NicoDerm®  CQ®  (nicotine) - Alza 

 Duragesic® (fentanyl) – Alza 

 Testoderm® (testosterone) – Alza 

 Transderm-Nitro® (nitroglycerine)- Alza 

All marketed with 

Alza’s D-TRANS® 

technology – clear 

patch with up to 20mg 

per day of drug 

FDA has approved 35 patch products spanning 13 molecules



Komerčne dostupné zásobné 

systémy – transdermálne systémy

Tulobuterol (Asthma patch, Japan)

AVEVA

Technológia gélového lepenia

spôsobuje minimálne podráždenie 

stratum corneum

Nadmerná saturácia adhézneho 

polyméru liečivom indukuje jeho

kryštalizáciu

Náplasť proti astme (tulobuterol) je v Japonsku schválená

AVEVA’s gel matrix adhesive technology with crystal reservoir 
technology



Kinetika – zásobné systémy



Kinetika – zásobné systémy

Bezpórové polopriepustné membrány



Kinetika – zásobné systémy

Bezpórové polopriepustné membrány



Kinetika – zásobné systémy

Pórovité polopriepustné membrány



Difúzne riadené matricové

systémy



Užitočné na uvoľňovanie proteínov

Molekuly liečiva sa rozpustia alebo dispergujú v tuhej 

polymérnej fáze s homogénnou disperziou

Utilizované materiály sú biologicky odbúrateľné polyméry, 

ktoré sa pomaly rozpúšťajú

Rýchlosť degradácie / rozpúšťania polyméru riadi rýchlosť 

dodávania liečiva

Vysoký pomer povrchovej plochy k objemu zvyšuje rýchlosť 

uvoľňovania tým, že umožňuje priamy prístup k vonkajšej 

časti matrice, k viacerým časticiam

Rýchlosť uvoľňovania sa časom znižuje, pretože molekuly 

liečiva blízko povrchu matrice sú uvoľňované ako prvé

Uvoľňovanie proporcionálne s t



Difúzne riadené matricové

systémy

 Ak je matrica vytvorená ako hemisféra, je 

možné získať kinetiku nultého poriadku

Dlhšia difúzna vzdialenosť pre molekuly na 

povrchu hemisféry je vyvážená zväčšením 

povrchovej plochy

 Platí:
Hranica, ktorá je prítomná medzi rozpustným a 

dispergovaným liečivom sa v priebehu uvoľňovania

pohybuje od vonkajšieho povrchu matrice do stredu 

To znamená, že lineárny koncentračný gradient liečiva v 

pevnej / rozpustenej fáze zasahuje do uvoľňovacieho 

povrchu

Vyžaduje, aby celková koncentrácia bola oveľa vyššia 

ako rozpustnosť liečiva





Komerčne dostupné matricové

systémy
•Valera – Hydron Implant 

Technology
o Vantas® - dlhodobá terapia 

LHRH pre pokročilú rakovinu 

prostaty (Indevas

Pharmaceuticals)

o Hydron polymer

oObsahuje mikropóry umožňujúce 

prechod liečiva

o Biologicky neodbúrateľné

o Jednoročné nepretržité 

uvoľňovanie blízke nultému 

poriadku

Vantas® implant (Valera)



Kinetika – matricové systémy



Kinetika –matricové systémy



Kinetika – matricové systémy



Systémy kontrolujúce 

uvoľňovanie napučiavaním
• Začlenenie liečiva do hydrofilného polyméru, ktorý napučiava vo vodnom 

prostredí

• Molekuly liečiva nemôžu difundovať zo systému bez toho, aby sa do nich 

difundovali molekuly vody

• Systémy majú polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje pohyb vody do 

nich, ale zabraňuje difúzii soli a liečiva

•Molekuly liečiva sa rozptyľujú v dôsledku zvýšenia tlaku vyvolaného 

objemovým zväčšením systému

• Príklad základného osmotického čerpadla - OROS® (Alza)

OROS® - najlepšie pre zlúčeniny rozpustné vo vode



Komerčne dostupné

napučiavacie systémy

Procardia XL®

Po zavedení technológie OROS® sa užívanie liečiv

rozšírilo na liečbu angíny pectoris a hypertenzie

Concerta® - podávané jedenkrát denne na 

liečbu hyperaktivity (Deficit Deficit Hyperactivity

Disorder, ADHD)

Ditropan XL® - podávané jedenkrát denne na 

liečbu nadmerne aktívneho močového mechúra



Komerčne dostupné

napučiavacie systémy

Príklad osmoticky riadeného systému - Duros® Implant Technology

 Valec zo zliatiny titánu

 Biologicky neodbúrateľné

 Viadur® (leuprolide) - implantát podávaný raz ročne na liečbu 

pokročilého karcinómu prostaty

Duros® Implantátová technológia



Kinetika – systémy využívajúce na uvoľňovanie 

osmotický tlak



Kinetika – systémy využívajúce na 

uvoľňovanie osmotický tlak



Biologicky odbúrateľné systémy
Výhoda – podporná matrica sa rozpustí po uvoľnení liečiva. 

V tkanive nezostal žiadny zvyškový materiál.

 Nevýhoda - uvoľňovanie veľkého množstva potenciálne 

škodlivých produktov degradácie polymérov do tela.

Materiály by sa mali :

* degradovať kontrolovateľným spôsobom

* rozkladať na prirodzene sa vyskytujúce alebo inertné 

chemikálie

Najbežnejšie používaný polymér: 

Alzamer®



Bioerózia – fyzikálny proces rozpúšťania 

polymérnej matrice alebo mikrosféry, pri ktorom 

tuhý materiál pomaly stráca hmotu a nakoniec zmizne

Dva idealizované vzory erózie:

 Bulk erózia

 Povrchová erózia 

Biodegradácia – zníženie MW polyméru v matrici po 

umiestnení do biologického prostredia

 biologická – enzýmy

 hydrolytické štiepenia – degradácia vodou

Biologicky odbúrateľné systémy



Biologický odbúrateľné systémy

Bulk erózia

- Polymér zmizne rovnomerne v celom 

materiáli

- Mikroporézna matrica sa stáva špongiou, 

pričom otvory naplnené vodou sa zväčšujú, 

až kým matrica už nie je mechanicky 

stabilná



Povrchová erózia

-Polymér zmizne z povrchu, takže sa časom 

matrica postupne zmenšuje

-Výhodné je, pretože uvoľňovanie liečiva z 

pomaly sa zmenšujúcej matrice by mohlo byť 

lepšie predvídateľné

-Potenciálne poskytuje konštantnú rýchlosť 

erózie polyméru

Biologicky odbúrateľné systémy



Kinetika – bulk erózia

Kinetika – biologická degradácia



Kinetika – povrchová erózia



Kinetika – povrchová erózia 



Lipozómy

 Termín zavedený Banghamom a kol. na opis jedného alebo 

viacerých koncentrických lipidových dvojvrstiev obsahujúcich 

rovnaký počet vodných oddielov

 Formujú sa spontánne vo vodnom prostrední

 Veľkosť a tvar sa môžu meniť v závislosti od zloženia 

fosfolipidov, stupňa nasýtenia postranných reťazcov mastných 

kyselín a podmienok tvorby

 Hydrofóbne liečivá sa môžu zavádzať do lipozómových

membrán, zatiaľ čo hydrofilné liečivá sa môžu ukladať do vodných 

jadrových oblastí

V krvi rýchlo zmiznú

t1/2 sa môže zvýšiť väzbou na vo vode rozpustné polyméry (napr. 

PEG)



Komerčne dostupné lipozómové

systémy

Alza – Stealth® Liposomal Technology

Doxil® (doxorubicin HCl)

Onkologické použitie



Matematické modely
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