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Definícia

 Transdermálne terapeutické systémy (TTS), 
transdermal drug delivery systems (TDDS), 
podľa Ph.Eur. transdermálne náplasti (emplastra 
transcutanea) sú prípravky, obsahujúce jedno 
alebo viac liečiv, ktoré sa aplikujú na 
neporušenú pokožku s cieľom dosiahnuť 
systémový efekt.

 Liečivá uvoľnené z TTS sa po prechode kožnou 
bariérou dostávajú do systémového obehu za 
definovanú časovú jednotku.



Charakteristika
 TTS sú vo všeobecnosti charakterizované:

 celkovou dávkou liečiva (LČ)

 celkovým povrchom a plochou pre uvoľňovanie liečiva

 definovaným prívodom liečiva do kože

 krycou fóliou nepriepustnou pre LČ

 zásobníkom LČ

 riadiacim článkom

 adhéznou vrstvou

 snímateľnou ochrannou vrstvou



História farmaceutického vývoja
 Prvé experimenty v rokoch 1969-1975 

zamerané na testovanie imunomodulátorov v 
onkológii, kontraceptív a najmä antibiotík pre 
vojenské účely.

 Ďalšie štúdie zamerané na porovnávanie 
technologicky rôznych TTS a hľadanie vhodného 
modelu na ich testovanie.

 1978 – farmakokinetické štúdie permeácie liečiv 
kožou in vivo/in vitro popísané Chandrasekaran 
S.K. a kol.



 V prvej etape 1970-1990 

vývoj pasívnych ne-invazívych systémov

 Od roku 2000 

vývoj nových generácií náplastí



Komerčné TTS – prvé publikácie v 

odbornej literatúre

 1979 - komerčný TTS dostupný v USA na 
predpis  s obsahom skopolamínu 

(terapia kinetóz), McCauley M.E. a kol.

 1982 - nitroglycerín v TTS, Muller P. a kol. a 
Georgopoulos AJ a kol. 

 1983 - klonídín v TTS na liečbu hypertenzie, 
Popli S. a kol. 

 2007 - komerčne najpredávanejší TTS v EÚ          
s obsahom nikotínu



Prehľad

schválených

TTS 1981-2014

Počet TTS 

schválených FDA 

vyše 50



Indikačné skupiny liečiv v TTS 

v súčasnosti na Slovensku

1. Analgetiká – anodyná (fentanyl, buprenorfín)

2. Hormóny (estradiol, etinylestradiol+norelgestromín, 

estradiol+noretisterón, testosterón)

3. Psychostimulanciá (rivastigmín)

4. Parasympatolytiká (oxybutirín)

5. Antiparkinsoniká (rotigotín)

6. Váriá (nikotín)

7. Vazodilatanciá (nitroglycerín)

8. Diagnostiká (alergény)



Klasifikácia
 TTS pre použitie v klinickej praxi sa klasifikujú:

 Podľa typu použitého TTS (membránový, 

matricový, mikrozásobníkový,...) t.j.                        

z farmaceuticko-technologického hľadiska

 Podľa terapeutického použitia (liečba bolesti, 

hormonálna substitúcia, vazodilatanciá, 

diagnostiká,...) t.j. z farmakologického hľadiska



Trendy v technológii TTS

 Pre transdermálne podanie sa študujú:

Modelové látky – nemajú terap. efekt, ich 
interakcia s kožou poskytuje informácie o 
mechanizmoch prekonávania kožnej 
bariéry.

Potenciálne liečivá, ktoré majú nízke 
terapeutické hladiny a dobre prechádzajú 
cez kožnú barieru



Faktory determinujúce 

transdermálny prechod LČ
 Sú dané:

 TTS 

 kožou

 liečivom

Požiadavky na liečivo:
 afinita ku koži väčšia ako ku TTS

 molekulová hmotnosť optimálne v rozmedzí 100-800 Da

 rozpustnosť vo vode a v oleji je väčšia ako 1 mg/ml

 nízky bod topenia  (< 200°C)

 žiadne alebo zopár polárnych centier (karboxylové skupiny alebo 

zwitteriónové štruktúry)

 nevýznamný FP-metabolizmus LČ v koži

 terapeutická účinnosť v nižšej dávke (<10 mg/deň)

 biologický polčas liečiva  6-8 hodín

 minimálna toxicita voči pokožke počas dlhodobej aplikácie



Požiadavky na TTS:

 kontrolované uvoľňovanie LČ na kožu rýchlosťou 

menšou ako je maximálna rýchlosť permeácie LČ v koži

Požiadavky na kožu:

 Zohľadnenie variability bariérových vlastností kože 

danej:

 aktuálnym fyziologickým resp. patologickým stavom kože

(ochorenie, poranenie, ošetrenie urýchľovačmi permeácie a 

hydratácia, vek, pohlavie a rasové rozdiely)

 anatomickým miestom aplikácie  (rozdiely v metabolickej 

kapacite a priechodnosti)



Miesto aplikácie TTS - požiadavky
 Je vhodné miesta aplikácie striedať. 

 Pokožka má byť čistá a suchá.

 Na miesto aplikácie sa nemajú nanášať kozmetické 
prípravky.

 Koža nesmie byť podráždená  a poranená.

 Miesto aplikácie by nemalo byť namáhané (rameno, 
boky, paže a pod.).

 Aplikácia na miesta, kde nie sú veľké kožné záhyby a 
kde nehrozí trenie s odevom.



Miesto aplikácie TTS - špecifiká

 Pre anodyná, psychostimulanciá,  
parasympatolytiká a i. sa preferuje horná 
neochlpená časť tela (hrudník, chrbát, rameno; 
u detí len na chrbát)

 Pre hormóny je to sedací sval alebo brucho

 Testosterón na pokožku podbrušia

 Skopolamín na pokožku 

tesne za uchom



Morfologické súčasti kože

Epidermis (150 μm, korneocyty tvoria stratum corneum hrúbky 10-15μm)

Dermis (1-2mm, kolagénové vlákna)

Hypodermis

Vlasové folikuly, mazové a potné žliazky

povrch cca 2 m2

1/3 celotelového prietoku krvi



LČ v závislosti od svojich FCH vlastností permeuje:

transcelulárne

intercelulárne

transfolikulárne

transduktálne

transglandulárne

 Pre hydrofilnejšie LČ je rozhodujúcim 
rozdeľovanie medzi TTS a SC, pre lipofilnejšie 
molekuly je kritickým rozdeľovanie medzi SC a 
živou časťou epidermy.

 Polárne LČ ťažšie prestupujú cez intercelulárny 
priestor ŚC ako nepolárne.

 Po nasýtený väzobných miest v koži sa 
uplatňuje pasívna difúzia LČ.



Postupy prekonávania permeačnej bariery kože

 Chemické postupy

 urýchľovače permeácie

 modifikácia molekuly LČ na prodrug - použitím lipofilných „prodrug“ 
sa zvyšuje možnosť použitia širšieho spektra liečiv v TTS 
(esterifikácia –COOH skupín, acetylácia 1° alebo 2° amínov).

 Fyzikálne postupy

metódy využívajúce elektrické pole:

ionoforéza (iontoforéza) – low voltage

elektroporácia – high voltage   

elektroinkorporácia 

elektroosmóza

iontohydrokinéza

metódy využívajúce zvuk:

ultrazvuk

fonoforéza, sonoforéza

mechanické metódy: 

minimálne invazívne mikroihly dĺžky 100-1000 mikrometrov



Urýchľovače permeácie

(enhancers, promotors, accelerants)

 Definícia

Pomocné látky, ktoré sa cielene používajú 

na urýchlenie permeácie liečiv cez kožu.

 Požiadavka

Reverzibilne redukovať schopnosť kože 

(hlavne stratum corneum) plniť funkciu 

bariery.



Klasifikácia urýchľovačov

 podľa chemickej štruktúry

 podľa spôsobu aplikácie

 pretreatment

 súčasť TTS

 podľa mechanizmu urýchľovacieho účinku

štrukturálne

 pôsobiace prevažne intracelulárne na                                           
proteiny v SC

 pôsobiace prevažne intercelulárne na lipidy  
v SC

rozpúšťadlové

sprostredkujú transport LČ cez SC



História – chemické urýhľovače
1.patent z roku 1970: DMSO a dimetylacetamid pre steroidy

rok 1983, fy ALZA: etanol + riadiaca membrána pre estradiol

Franzove komôrky na štúdium 

rýchlosti permeácie liečiv a efektu

urýchľovačov



Technologická charakterizácia TTS

podľa realizácie riadiacej funkcie

TTS s uvoľňovaním riadeným

 membránovou permeáciou

 matricovou difúziou

 mikrozásobníkovým rozpúšťaním

 elektrickým prúdom

 zvukom



Zásobníkové TTS – majú zásobník LČ obalený 

membránou riadiacou uvoľňovanie

 Zásobník
 liečivo

 liečivo dispergované v tekutom alebo v pevnom médiu

 Membrána
 homogénna/heterogénna

 nepórovitá/pórovitá/semipermeabilná

nevýhoda: „dose dumping“ pri poškodení membrány

výhoda: uvoľňovanie liečiva je konštantné s časom (podľa 1. 
Fickovho zákona difúzie). Je technologicky modifikovateľné podľa 
terapeutických požiadaviek – zásobník a membrána „šité na 
mieru“.

Rýchlosť uvoľňovania pred dosiahnutím rovnovážneho stavu môže 
mať nižšie (tlag) alebo vyššie hodnoty (burst effect) ako  v stave 
rovnováhy.



Zásobníkové TTS
membrane moderated drug delivery patentované Alza v 1971 a neskôr 

použité firmou CIBA AG

Estraderm, Transderm Nitro, Transder Scop

ochranná (krycia) fólia
nepriepustná pre LČ a 
vodnú paru

zásobník s liečivom

(niekedy 
mikroenkapsulovaným)

adhezívna vrstva je kompatibilná s 
liečivom, citlivá na tlak, nealergizujúca 
(môže obsahovať iniciálnu dávku liečiva)

s ochrannou fóliou, ktorú pacient odstráni 
pred použitím

riadiaca membrána
z PVA-VA kopolyméru
Chronomér®



Ak je hrúbka membrány konštantná a LČ je v zásobníku v koncentrácii

väčšej ako je koncentrácia LČ v nasýtenom roztoku a za sink-

podmienok, dosiahne sa uvoľňovanie liečiva kinetikou 0.poriadku.

Ak je rýchlosť uvoľňovania menšia ako je rýchlosť permeácie, TTS

kontroluje permeáciu LČ a tým značne elimininuje variabilitu

terapeutických hladín spôsobenú interindividuálnymi rozdielmi v

absorpcii LČ kožou.



Matricové TTS – Zásobník tvorí homogénna disperzia 

tuhých častíc liečiva v hydrofilnej alebo lipofilnej matrici. 

Časť liečiva je vo forme molekulovej disperzie.

Matrice, vyrobené rôznymi technologickými postupmi, sú 
definovanej hrúbky a plochy.

Ich vlastnosti sa nemenia so zmenami teploty a vlhkosti. 

Chemicky neinteragujú s molekulou liečiva.

výhoda: nehrozí „dose dumping“ 

nevýhoda: uvoľňovanie liečiva nie je konštantné s časom. 
Rýchlosť difúzie liečiva matricou určuje rýchlosť 
uvoľňovania LČ z TTS, ktorá prebieha podľa 2. Fickovho 
zákona difúzie. 

Nie je možné dosiahnuť konštantné uvoľňovanie liečiva s 
časom. Množstvo uvoľneného liečiva je lineárne s t1/2.



Matricové TTS

• Nitro Dur, Deponit, Estraderm MX, ...

ochranná (krycia) fólia
nepriepustná pre LČ

matrica s liečivom
(niekedy býva 
samolepiaca bez 
adhez.vrstvy, môže byť v 
priamom kontakte s 
kožou)

adhezívna vrstva
slúži na fixáciu TTS

Ochranná fólia

absorbent





Mikrozásobníkové TTS – sú hybridom 

zásobníkových a matricových systémov, Nitro Disc

 Pripravujú sa suspendovaním tuhých častíc liečiva v
hydrofilnom polymére, ktorý je vo forme roztoku. Získaná
suspenzia sa v ďalšom kroku homogénne disperguje v
lipofilnom polymére. Vytvorí sa polymérna matrica,
definovanej hrúbky a plochy, ktorá obsahuje tisíce
mikrozásobární liečiva.

 Uvoľňovanie z TTS kontroluje proces medzifázového
rozdeľovania alebo difúzie matricou, v závislosti od
rozpustnosti LČ v tekutom kompartmente a v matrici.

 Množstvo uvoľneného LČ je lineárne s t1/2.



TTS s uvoľňovaním riadeným elektrickým 

prúdom.

 Iontoforetické TTS využívajú iontoforézu na 
sprostredkovanie permeácie makromolekúl 
(peptidy a proteíny: inzulín, interferón, 
cyklosporín, pankreatické enzýmy etc.) kožou

 low voltage metóda 

 je vhodná pre liečivá s nábojom, pričom sa 
využíva potenciálový gradient

 prúd má niekoľko mA

 Nevýhoda: dráždenie nervových zakončení



TTS s uvoľňovaním riadeným 

elektrickým prúdom.

 TTS využívajúce elektroporáciu –
pulzáciu elektrického poľa v rytme 10-4 až 
10-3 s

 Elektroporáciou sa vyrábajú póry v 
lipidových dvojvrstvách kože, cez ktoré 
môžu v rovnakom okamihu difundovať LČ 
poháňané elektroforézou a/alebo 
elektroosmózou



TTS s uvoľňovaním riadeným 

zvukom

 Zvukom a najmä ultrazvukom s kmitočtom 

20kHz až 3,6 kHz a výkonom 0,15 až 4 

W/cm2 sa môže zvýšiť prechod liečiva 

kožou až na 20-násobok.

 Uplatňuje sa tu zvýšená teplota a priama 

interakcia zvukových vĺn s lipidovou 

dvojvrstvou.



Výhody a nevýhody TTS
 Výhody

 konštantný prívod liečiva do krvi

 obídenie GIT-u  a jeho vplyvu na LČ

 redukcia metabolizmu vďaka chýbajúcemu first-pass 
metabolizmu pečene

 dobré možnosti obmeny dávkovania použitím rozdielnej plochy

 možnosť predĺženia trvania účinku LČ s krátkym biologickým 
polčasom 

 zníženie výskytu vedľajších účinkov LČ s malým terapeutickým 
indexom

 zlepšená compliance pacientov kvôli jednoduchej aplikácii

 možnosť kedykoľvek prerušiť terapiu odstránením systému z 
kože

 v porovnaní s i.v. aplikáciou je možné s náplasťou kúpať sa, 
sprchovať sa, plávať alebo cvičiť.

 nevyžaduje sa sterilné prostredie a dezinfekcia miesta aplikácie



Výhody a nevýhody TTS

 Nevýhody

 kožná iritácia alebo senzibilizácia

 pri dlhodobom používaní ovplyvnenie kožnej 
flóry a enzýmov

 možné alergie na jednotlivé súčasti TTS

 účinok, podmienený nevyhnutným nasýtením 
kože, nastupuje neskôr

 na základe kozmetického vzhľadu a 
špeciálne pacientovho pohodlia je horná 
hranica na veľkosť TTS 50cm2

 Maximálna transdermálna dávka liečiva je 
limitovaná na 5-20mg/deň



TTS musia vyhovovať skúške 

Ph.Eur.

 na rovnorodosť dávkovaných jednotiek

 na obsahovú rovnorodosť

 disolúcie 

Upozornenia pri poradenskej činnosti: TTS nie sú 

jednoduché LF. Preto by sa mali podať 

pacientom pred výdajom týchto liekov potrebné 

informácie !!!



Charakteristiky TTS - nitroglycerín



Charakteristiky TTS - nikotín



Vývoj a použitie TTS celosvetove

 Používanie TTS  by sa dalo definovať aj ako 
hľadanie alternatív k per os, resp. i.v. aplikácii

 Pri určitých liečivách je jediné možné použitie 
liečiva pomocou TTS (fentanyl) vyplývajúce z 
farmakokinetických vlastností

 Clinical trials and translational medicine 
commentaries: A commentary on TDDS in 
clinical trials. A.C. Watkinson, Journal of 
Pharmaceutical Sciences, vol.102, 2013, 3082.





Použitie TTS

 V súčasnosti sa používajú najmä na:
 liečbu angíny pectoris

 liečbu kinetóz

 odvykanie od nikotínu

 liečbu bolesti a zápalu

 zníženie krvného tlaku

 hormonálnu substitúciu

 iné

Prehľad TTS dostupných k roku 2010 v publikácii:

R.K.Subedi et al. Recent advances in TDD.              
Arch Pharm Res, vol.33, 2010, 339.





Použitie TTS na Slovensku
 Dnešné spektrum v SR obsahuje 8 indikačných skupín s 12 

liečivami a 1 komplexom alergénov

1. Analgetiká – anodyná (fentanyl, buprenorfín)

2. Hormóny (estradiol, etinylestradiol+norelgestromín, 

estradiol+noretisterón, testosterón)

3. Psychostimulanciá (rivastigmín)

4. Parasympatolytiká (oxybutynín)

5. Antiparkinsoniká (rotigotín)

6. Váriá (nikotín)

7. Vazodilatanciá (nitroglycerín)

8. Diagnostiká (alergény)



 Opioidné analgetíká: Fentanyl (synt.)

 Indikácia: kruté (onkologické) bolesti

 Nežiaduce účinky: depresia dýchania, pokles TK 

(vazodilatácia), 

 Konštantné sérové hladiny sa dosiahnu po 

druhej aplikácii, t.j. po 72 hod.

 ADOLOR, Dolforin, 

Matrifen, Opiodur 



 Opioidné analgetíká: Buprenorfín (polosynt.)

 Indikácia: bolesť nereagujúca na liečbu NSAID, 

nevhodný na liečbu akútnej bolesti

 Nežiaduce účinky: depresia dýchania, pokles TK 

(vazodilatácia)

 Aplikácia každých 96 hod. (pondelok/štvrtok)

 Pri predávkovaní slabšie 

reaguje na antidotum

 TRANSTEC 



 Estradiol (+Noretisterón)

 Indikácia: Hormonálna substitučná liečba (HRT) 

príznakov estrogénového deficitu u žien 

v postmenopauzálnom období, viac ako jeden 

rok po nástupe menopauzy.

 Nežiaduce účinky: edémy, vznik trombov, 

syndróm „suchého oka“

 Aplikácia 1x týždenne (resp. 3x mesačne)

 CLIMARA, ESTRAPATCH, Fem 7, SYSTEN 50,  

(SYSTEN CONTI, SYSTEN SEQUI)



 Etinylestradiol, norelgestromín

 Indikácia: používa ako antikoncepcia pre ženy

 Nežiaduce účinky: žilová trombóza, nevoľnosť, 

kŕče v nohách,...

 Aplikácia podľa cyklu

 EVRA 



 Testosterón 

 Indikácia: pre ženy do veku 60 rokov ktoré:

 majú nízku sexuálnu túžbu, ktorá im spôsobuje 

úzkosť alebo obavy a

 u ktorých boli odstránené oba vaječníky a

 u ktorých bola odstránená maternica (bola u nich 

vykonaná hysterektómia) a

 ktoré podstupujú estrogénovú liečbu.

 Nežiaduce účinky: hirsutizmus, alopécia, akné,...

 Aplikácia 2x týždenne

 INTRINSA, LIVENSA



Rivastigmín 

 Indikácia: symptomatická liečba ľahkej až 

stredne ťažkej Alzheimerovej demencie

Nežiaduce účinky: nauzea a zvracanie, 

bolesti hlavy, anorexia,... (atropín ako 

antidotum)

Aplikácia: 1x denne

Exelon, Prometax



Oxybutynín

 Indikácia: u dospelých reguluje príznaky 

urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej 

frekvencie močenia. Účinok je založený na 

umožnení zväčšenia močového mechúra.

Nežiaduce účinky: ospalosť alebo neostré 

videnie, „atropínové“ nežiaduce účinky.

Aplikácia: 2x týždenne (každé 3 až 4 dni)

KENTERA



Rotigotín  

 Indikácia: príznakov syndrómu 

nepokojných nôh, ktorý je 

charakterizovaný nepotlačiteľným 

nutkaním k pohybu dolných končatín

Nežiaduce účinky: znižuje pozornosť, 

hypotenzia, únava,...

Aplikácia: 1mg/24 h 1x denne

NEUPRO



Nikotín  

 Indikácia: na liečbu tabakovej závislosti 

u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť

Nežiaduce účinky: nervozita, tremor,...

Aplikácia: 1x denne                                      

s postupným znižovaním                         

dávky počas 

12. týždňov, 3 fázy

Nicorette, NIQUITIN



 Nitroglycerín 

 Indikácia: na predchádzanie vzniku alebo 

zníženie počtu záchvatov srdcovej angíny; 

Nežiaduce účinky: bolesť hlavy, závraty,...

 Aplikácia: 1x denne na dobu 12-16 hodín 

(počas noci sa náplasť obvykle na 8-12 hodín 

sníme)

 NITRODERM 



 alergény pre epikutánne testovanie 

 Indikácia: hotový systém náplasťového testu 

pripraveného k použitiu na diagnózu alergickej 

kontaktnej dermatitídy

 Nežiaduce účinky: prejavy alergie?; NÚ chir. 

lepidla

 Aplikácia: neprerušene minimálne po dobu 48 

hodín na hornú časť chrbta

 TRUE Test™ (Thin-layer Rapid Use 

Epicutaneoues Test – Tenkovrstvový epikutánny 

test k rýchlemu použitiu)



Konzultácia: 

katarina.bauerova@savba.sk


