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Cieľom modifikácie uvoľňovania liečiva je zvýšiť 

stabilitu, bezpečnosť a účinnosť liečiva.

Lieková forma môže kontrolovať rýchlosť 

a miesto uvoľňovania liečiva.



Kontrolované/riadené 

uvoľňovanie liečiv

 Kontrolované uvoľňovanie možno definovať 

ako techniky alebo metódy, ktoré 

zabezpečujú dostupnosť liečiva k danému 

cieľu rýchlosťou a v trvaní tak, aby sa 

zabezpečil požadovaný terapeutcký efekt. 

 Systém zabezpečuje kontinuálne udržiavanie 

požadovaných koncentrácii liečiva počas 

určeného časového obdobia. 



 extended/controlled



Mechanizmus uvoľňovania

 Mechanizmus uvoľňovania má významný vplyv na
účinnosť lieku. Je rozdielny v závislosti na spôsobe
aplikácie. 

 Optimálnou a najviac využívanou je perorálna cesta –
je komfortná, lacná, flexibilná, s pomalším rozvojom
tolerancie. Mnohé liečiva však nedosahujú požadovaný
efekt pre nízku biologickú dostupnosť a vedľajšie
gastrointestinálne ťažkosti.

 Transdermálne systémy s riadeným uvoľňovaním
obchádzajú tieto problémy. Predstavujú veľmi výhodný
neinvazívny spôsob aplikácie, ktorý poskytuje dostatočne
dlhý efekt v trvaní niekoľko dní.

 Výber systému s riadeným uvoľňovaním závisí od 
farmakologických vlastností liečiva a jeho účinnosti,  
stavu samotného pacienta a ceny prípravku. 



Mechanizmus uvoľňovania

 Mechanizmy uvoľňovania liečiva môžu byť:

aktívne alebo pasívne, 

kontinuálne alebo pulzné. 

 Pri kontinuálnom je liek postupne uvoľňovaný 
kontrolovanou rýchlosťou za stanovený čas. 

 Pri pulznom (jednorázovom alebo opakovanom) 

uvoľňovaní sa simulujú prirodzené biorytmy danej 

látky v organizme – napr. hormónov. Využívajú sa 

pritom polyméry reagujúce na určité špecifické 

stimuly ako je zmeny pH, teploty a pod.



RETARDETY
 Perorálne formy s riadeným uvoľňovaním (RETARDETY) 

 V r. 1961 fy Smith Klein a French Laboratories uviedla na

trh prvé prípravky s pomalým uvoľňovaním, tzv. spansule. 
Išlo o želatínové kapsulky, ktoré obsahovali peletky

obalené voskom rôznej hrúbky. Tým sa dosiahlo pomalšie, 

protrahovanejšie uvoľňovanie účinnej látky. 

 Retardety, prípravky s pomalým uvoľňovaním, majú

upravenú rýchlosť uvoľňovania a absorpcie v dôsledku
použitia špeciálnych prísad (materiálov) a postupov. 

Pomocné látky ovplyvňujú prístup tekutiny k liečivu a tiež

rýchlosť difúzie rozpusteného liečiva do lumenu

tráviaceho traktu. 

 Retardácia je založená na fyzikálnych princípoch, čím sa

tieto prípravky líšia od prípravkov, pri ktorých sa na

základe chemických reakcií mení neúčinná forma –

prodrug – na biologicky účinnú. 



Dôvodom vývoja retardiet bolo upravenie niektorých nevýhodných 

farmakokinetických charakteristík štandardných foriem liekov 
(foriem s okamžitým uvoľňovaním). 

Pri ich podávaní dochádza k pomerne značným výkyvom 

plazmatických hladín liečiva nad a pod hladinu terapeutickej 

účinnosti. Skutočná, účinná liečba zaberá len 40 – 60 % celkového 
času liečby. U prípravkov s riadeným uvoľňovaním sa tento čas 

predlžuje na 80 – 90 %. 

RETARDETY



RETARDETY

 Úpravou tabletky-retardety sa môže dosiahnuť rôzny

spôsob uvoľňovania, ktorý sa označuje v anglickej

literatúre najčastejšie ako:

 – sustained release: účinok iniciálnej dávky sa udržuje dlhšie ako
pri štandardnom prípravku, 

 – slow/ timed/prolonged release: terapeutická hladina sa udržuje

postupným, pomalým uvoľňovaním liečiva, 

 – repeat release: opakované, nárazové uvoľňovanie liečiva, 

 – delayed release: uvoľnenie liečiva až po určitom časovom
odstupe od aplikácie, 

 – controlled release: považuje sa za najvýstižnejšie označenie, 

ktoré definuje uvoľňovanie lieku vopred určenou rýchlosťou

počas určeného časového obdobia. 



Delaeyd release

 Tento druh uvoľňovania je vhodný 

napríklad pre liečivá s extenzívnym first-

pass metabolizmom, pre liečivá cielené 

pre podanie do určitej časti tráviaceho 

traktu alebo pre liečivá, ktoré treba 

chrániť pred pôsobením proximálnych 

častí GIT, kde je obvykle nízka hodnota 

pH.



• Medzinárodná klasifikácia a 

terminológia:

• Immediate release – liečivo je uvoľnené okamžite po 

podaní.

• Modified release – uvoľňovanie liečiva prebieha len 

určitý čas po podaní alebo v predĺženom časovom 

období alebo na špecifické miesto v tele.

Modified-release systems môžeme klasifikovať následne 

ako:

• Delayed release: liečivo je uvoľňované len po určitý 

časový bod po podaní.

• Extended release: predĺžené uvoľňovanie s cieľom 

redukovať dávkovací interval. Ďalej rozlišujeme 

sustained- and controlled-release systems.

• Targeted release: uvoľňovanie na špecifické miesto v 

tele.



Retardety môžu byť upravené ako: 

– jednojednotkové tabletky (matricové, rezervoárové), kde 
každá tabletka predstavuje samostatný systém s riadeným 

uvoľňovaním. Narušením ich celistvosti (polením, drvením) sa 

naruší pomalé uvoľňovanie a tabletka sa stáva bežným 

prípravkom s okamžitým uvoľňovaním, 

– viacjednotkové kapsuly alebo tabletky. Ide o prípravky, ktoré 

obsahujú mikrogranuly vložené do kapsuly alebo upravené do 

tabletky. Po rozpustení tabletky alebo kapsuly v 

gastrointestinálnom trakte dochádza k uvoľneniu mikrogranúl 
do tráviaceho traktu. Každá mikrogranula je samostatnou 

minijednotkou s riadeným uvoľňovaním, čím sa dosiahne lepšia 

absorpcia a vyrovnanejšie plazmatické hladiny liečiva. 

Sila závisí na počte mikroganúl v kapsule, resp. tabletke.

Výhodou tejto formy je, že absorpcia mikrogranúl nie je závislá na otváraní pyloru, 

ich malý rozmer umožňuje plynulý prechod do duodena. Kapsuly možno otvoriť a 

mikrogranuly užiť s malým množstvom vlažnej tekutiny alebo jedla, čo je výhodné 

u pacientov s poruchami prehĺtania. Tabletky s mikrogranulami je možné poliť, sú 

označené poliacou ryhou. 



Podľa spôsobu uvoľňovania možno

retardety deliť na:

 - s jednofázovým, riadeným uvoľňovaním. 
Účinok nastupuje až po 2 – 4 hodinách, zväčša je
potrebná iniciálna titrácia pomocou bolusu dávok
konvenčných prípravkov,

 - s dvoj alebo viac fázovým uvoľňovaním. 

Pri dvojfázovom dochádza v prvej fáze k rýchlemu
uvoľňovaniu liečiva z vonkajšej povrchovej vrstvy. 
Nasleduje druhá fáza s pomalým, postupným
uvoľňovaním účinnej látky počas určitého časového
obdobia (najčastejšie 12 hod.). Pri tomto spôsobe
zväčša nie je potrebná iniciálna titrácia bolusovými
dávkami.



Základné typy prípravkov

s riadeným uvoľňovaním

 A. Zásobníkový typ (rezervoárový)

 B. Matricový typ

 Systémy s kontinuálnym uvoľňovaním 

liečiva



A. Zásobníkový typ

(rezervoárový)

 Skladá sa z jadra a obalu. Jadro je tvorené liečivom v tuhom

alebo kvapalnom skupenstve, obal tvorí polymér, ktorý má

zároveň riadiacu funkciu. 

 Uvoľňovanie liečiva sa dosahuje rozpúšťaním, difúziou a 

osmózou alebo ich kombináciou. 

 Pri rozpúšťaní sa liečivo rozpúšťa spolu s obalom-polymérom. 

Rovnomernejšie uvoľňovanie sa dosiahne usporiadaním do 

viacerých vrstiev, v ktorých sa strieda liečivo a obal (polymér). 

 Pri difúzii rozpustená liečivo prechádza z vnútra tabletky cez

priepustný obal alebo cez póry, ktoré sa vytvorili v 

polopriepustnom obale vplyvom tráviacich štiav. Vzniknuté

otvory zabezpečujú plynulé uvoľňovanie liečiva. 



Pri osmóze sa vstupom tráviacich štiav do systému rozpúšťa 

liečivo a zvyšuje osmotický tlak vo vnútri tabletky, ktorý vytláča 

účinnú látku cez malý, laserom vytvorený otvor do prostredia 

tráviaceho traktu. 

Obal tvorený semipermeabilnou, nerozpustnou a 

nedeformovateľnou membránou reguluje rýchlosť vstupu vody 
do vnútra tabletky. 

Množstvo liečiva a plynulosť uvoľňovania je určené 

semipermeabilnou membránou a veľkosťou otvoru v obale.



B. Matricový typ

 Liečivo je dispergované v matrici, ktorá môže byť 
hydrofilná, hydrofóbna, prípadne kombinovaná. 

Rýchlosť uvoľňovania je regulovaná vonkajším obalom 

alebo rôznym pomerom oboch typov matríc. 

 Z nerozpustnej matrice sa liečivo uvoľňuje rozpúšťaním, 

difúziou alebo sa môže rozpúšťať spolu s matricou-

biodegradácia.



Systémy s pulzným 

uvoľňovaním liečiva 
 V podstate sa jedná o opakované oneskorené uvoľňovanie, 

kedy je liečivo do organizmu uvoľňované v „pulzoch”, ktoré sú 

oddelené určitým „lag time“. 

 Biologické procesy a funkcie v organizme, ktoré chceme 

liekovo ovplyvniť, sú organizované nielen v priestore 

(anatómia), ale aj v čase (biologická časová štruktúra), a preto 
je pri liečbe potrebné zahrnúť dané špecifikum. To znamená 

docieliť, aby sa liečivá látka nachádzala v pravú chvíľu na 

pravom mieste. 

 Z hľadiska terapie preto delíme časovú štruktúru na krátkodobú, 

strednodobú a s dlhodobými osciláciami. Najviac preskúmaná 

bola cikradiánna (24 hodinová) časová štruktúra, ktorá má 

veľký význam v praktickej medicíne a farmakoterapii pacientov. 

Fáza a amplitúda kľúčových fyziologických a biochemických 

denných rytmov prispievajú k známym, v čase predvídateľným 

vzorom v manifestácii príznakov niektorých ochorení, napr. 

astma, diabetes mellitus, peptický vred, atď..



 Vo všeobecnosti možno povedať, že cieľom pulzného 

uvoľňovania liečiv je docieliť, aby rytmus v patofyziológii 

ochorenia bol synchronizovaný s uvoľnením a 

koncentráciou liečiva a liečivo tak pôsobilo v súlade s 
determinantami biologických rytmov aktivity ochorenia. 

 Ochorenia s chronologickou manifestáciou, ktoré sú 

cieľom PDDS, sú najmä:

 Peptický vred 

 Zhubné nádory

 Duodenálny vred 

 Neurologické ochorenia 

 Hypercholesterolémia 

 Diabetes mellitus 

 Artritída 

 Kardiovaskulárne choroby 

 Astma



Mechanizmus liekov s pulzným uvoľňovaním je rôznorodý. 

Celkovo sa rozoznávajú tri hlavné skupiny. 

Prvou z nich sú časovo riadené systémy, z ktorých sa liečivo uvoľní 

až po určitom čase. K uvoľneniu liečiva dochádza najčastejšie 

eróziou alebo prasknutím obalovej vrstvy lieku, prípadne eróziou 

uzáveru tobolky, v ktorej je liečivo enkapsulované. 

Druhú skupinu tvoria lieky, z ktorých sa liečivo uvoľňuje na 
základe interného stimulu. Lieková forma je vystavená napríklad 

meniacej sa hladine glukózy v krvi (systémy uvoľňujúce inzulín), 

zmene pH pri prechode tráviacim traktom alebo zmene 

koncentrácie hydroxylových radikálov, prípadne zmene teploty 

v oblasti zápalového ložiska. 

Poslednou nádejnou skupinou liekov sú systémy reagujúce na 

externé stimuly. V princípe sú podobné predchádzajúcej skupine 
s tým rozdielom, že impulz k uvoľneniu liečiva z lieku je vyvolaný 

externým, teda nie fyziologickým alebo patologickým impulzom. 

K takýmto stimulom patria hlavne elektrický, magnetický, 

ultrazvukový alebo svetelný impulz



Časovo riadené systémy
 Časovo závislé pulzné liekové formy sú formulované tak, 

aby k uvoľneniu liečiva došlo po vopred určenom „lag 

time“. Účinok liečiva by sa mal zhodovať so správnym

miestom a časom pre optimálnu účinnosť. Sú navrhnuté

tak, aby uvoľňovanie liečiva v pulzoch bolo nezávislé na

prostredí. Mechanizmy uvoľňovania liečiva môžu byť

rôzne:

I.    Systémy s erodujúcou obalovou vrstvou.

II.   Systémy s praskajúcou obalovou vrstvou.

III.  Kapsulárne uzáverové systémy. 

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tieto 

systémy sú určené k perorálnej aplikácii. V súčasnosti 

existujú dva najrozšírenejšie mechanizmy kapsulárnych

systémov s pulzným uvoľňovaním. Prvým z nich je tzv. 

systém Pulsincap® a druhým systém PORT®.



Systémy riadené interným 

stimulom

 Okrem perorálneho podania nachádzajú systémy

riadené interným stimulom uplatnenie aj vo forme
injektovaných alebo implantovaných mikročastíc.

 Tieto systémy obsahujú ako integrálnu súčasť gélotvorný

polymér a uvoľňovanie liečiva je najčastejšie spôsobené

zmenou gélovej štruktúry v dôsledku vnútorných stimulov. 

Tieto stimuly obvykle spôsobujú napučanie alebo

naopak syneréziu či eróziu tejto gélovej štruktúry, čo

vedie k uvoľneniu liečiva. 

 Medzi interné stimuly patrí zmena pH, teploty alebo

náhla prítomnosť či zvýšená koncentrácia špecifického

enzýmu alebo proteínu.  



Systémy riadené externým 

stimulom

 Tieto systémy sa viažu k parenterálnej aplikácii. 

 K iniciovaniu uvoľňovania liečiva sú nutné 
externe generované zmeny v prostredí. Medzi ne 

patrí hlavne:

 elektrické pole, 

magnetické pole, 

 ultrazvuk 

 a rôzne druhy žiarenia (svetlo).



Konzultácia: katarina.bauerova@savba.sk


