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Užitočnosť liekových
mikroforiem

Nutnosť dodať liečivo pacientovi efektívne s minimom vedľajších účinkov
ako i terapia niektorých vážnych chorôb súčasnosti (rakovinové ochorenia
a AIDS) núti farmaceutický výskum k vývoju nových liekových foriem a
terapeutických systémov.

Pozornosť pútajú najmä aplikačné systémy veľkosti nanorozmerov ako sú
mikroemulzie, lipozómy a nanočastice, najmä pre možnosť cielenej
biodistribúcie l iečiva a aplikáciu vo vode ťažko rozpustných l iečiv.

Zmenšenie l iekovej formy do veľkosti nanorozmerov má za dôsledok
značné zväčšenie jej povrchu, čo má za následok zvýšenie rozpustnosti a
rýchlosti uvoľňovania liečiva z liekovej formy. Prejaví sa to vo zvýšenej
biodostupnosti najmä vo vode ťažko rozpustných l iečiv, v rýchlejšom
nástupe účinku, znížení dávky l iečiva, toxicity a znížení variability
parametrov biodostupnosti medzi pacientmi, hlavne pri perorálne
aplikovaných liekoch. Ich veľkosť umožňuje potenciálne využitie ako
liekovej formy, ktorá je schopná priviesť liečivo do cieľového orgánu,
tkaniva, bunky – na miesto jeho interakcie s organizmom.
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Definícia
mikroforiem

Pojmom liekové mikroformy označujeme niekoľko
základnými vlastnosťami podobných (až
totožných), z častíc zložených systémov, ktoré sa
významne uplatňujú najmä pri liekoch s riadeným
uvoľňovaním a cielenou distribúciou liečiva.
Liekové mikroformy-sú tvarované poloprodukty
zložené z liečiv a pomocných látok určené na
výrobu kapsúl, tabliet či retardiet.

Vyznačujú sa:

◦ vhodnými fyzikálnymi
vlastnosťami (vyššia hustota,
pravidelnosť povrchu, výhodné
tokové vlastnosti)

◦ umožňujú korekciu chuti liečiva

◦ môžu mať farebný atraktívny
vzhľad

◦ priaznivo ovplyvňujú stálosť
liečiva ochranou pred vodou,
parou a vzdušným kyslíkom.
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Kategorizácia mikroforiem
Do skupiny liekových mikroforiem zaradujeme: 

◦ Pelety

◦ Mikrodražé

◦ Mikrokapsuly

◦ Nanočastice

◦ Lipozómy

◦ Niozómy

◦ Farmakozómy

◦ Uzáverové kompelxy cyklodextrínov

Liekové formy podľa uvoľňovania liečiva delíme: 

◦ Násobná lieková forma - želatínová kapsula naplnená
mikročasticami - hlavný nástroj zdokonaľovania technológií
perorálnych liekov

◦ Jednodávková lieková forma – charakterizujú ju tableta,
obalená tableta (obdukteta), pelety – (časticové systémy-
medziprodukt), retardety – ovplyvnenie liberácie liečiva
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1. Pelety

Pelety-sú guľovité častice s vysokou

tvarovou a veľkostnou homogenitou

zložené z liečiva alebo liečiva

+pomocnej látky. Majú veľkosť od 0,5-2

mm. Môžu obsahovať aj jadro a naň

priliehajúci obal (vhodný polymér). Sú

obyčajne podávané perorálne a

adjustované plnením do tvrdých

želatínových toboliek alebo lisovaním do

tabliet. Používajú sa obaľované aj

neobaľované. Nadobudli na význame v

súvislosti s rozvojom prípravkov s

riadeným uvoľňovaním liečiva.
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V porovnaní s konvenčnými liekovými formami (tablety, kapsuly) majú mnoho výhod:

TECHNOLOGICKÉ:

✓ možný vysoký obsah účinnej látky (až 90 %)
✓ flexibilita dávky
✓ možné zvýšenie stability liečiva

✓ možnosť podávania inkompatibilných liečiv
✓ tvar vhodný pre filmové obaľovanie
✓ možnosť riadeného uvoľňovania liečiva

FARMAKOTERAPEUTICKÉ:
✓ zníženie dráždivosti GIT
✓ transport nezávisí od vyprázdňovania žalúdka

✓ nižšia závislosť absorpcie od príjmu potravy
✓ nižšie riziko uvoľnenia celej dávky účinnej látky
✓ obmedzenie rizika vedľajších účinkov

✓ vysoká presnosť dávkovania

1. Pelety
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1.1  Možnosti
výroby peliet

➢Extrúzia+sferonizácia

➢Vrstvenie

➢Rotačná aglomerácia

➢Využitím peletizačného disku

8



1.1 Výroba peliet

Extrúzia- ide o tvarovanie peliet

plastickou deformáciou teda

tlakom plastickej hmoty cez

otvory/prepážky extrúdera.

Navlhčená hmota sa rozpája

pretláčaním cez dierovanú

kovovú platňu s guľatými

otvormi. Zo zariadenia vystupujú

povrazce, ktoré sa rotujúcim

nožom rozdeľujú na valčeky

(extrudát), ktoré majú hladký

povrch a dostatočnú súdržnosť.

Potom sa ich tvar upravuje tzv.

sferonizáciou.

EXTRÚZIA SFERONIZÁCIA PELETY

9



1.1 Výroba peliet

Rotačný valcový extrúder- skladá
sa z dvoch valcov. Prvý valec je
granulačný rotačný s otvormi,
druhý je pevný prázdny valec
otáčajúci sa smerom k prvému. Pri
dierovaní v dôsledku rotácie dvoch
valcov sa vytvára vysoký tlak, čo
vedie k produktu s vysokou
hustotou a určitou dĺžkou. Výhody:
vytvorenie vysokého tlaku pri
roztrhnutí zmesi, vytvorenie vysokej
hustoty produktu, neprítomnosť
stojatých zón. Nevýhody: tažkosť pri
čistení zariadenia. Je vhodný na
výrobu citlivých výrobkov.

EXTRÚZIA SFERONIZÁCIA PELETY

10https://www.youtube.com/watch?v=5mbvrSVzndc



1.1 Výroba peliet

Sferonizácia- je proces zaoblenia

ranatých ešte plasticky

deformovateľných častíc vyrobených

spravidla extrúziou. Realizuj sa vo

sferonizéroch, strojoch podobných

vysokootáčkovým odstredivkám s

plnými stenami. Častice nadobúdajú

guľovitý tvar rotáciou a pôsobením

odstredivej sily.

EXTRÚZIA SFERONIZÁCIA PELETY
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1.1 Výroba peliet-
moderné technológie

Dvojzávitové extrúdery- ide o

zariadenie v ktorom sa častice

formujú aj sferonizujú (Mikropelet). V

závitovom extrúderi sa skrutka

otáča v bubne a materiál je tak

tlačený cez otvory na konci bubna.

Nasleduje sferonizácia. Výhody:

zaistenie dobrého premiešania

zložiek, vysoká produktivita v

nepretržitej výrobe, možnosť využitia

výrobného tepla, ľahká čistiteľnosť a

zameniteľnosť vnútorných častí.

Nevýhody: tvorba stojatých zón.

12https://www.youtube.com/watch?v=MExvJBD53Ko&t=196s



1.1 Výroba peliet

Vrstvenie – ďalšou možnosťou
prípravy peliet je vrstvenie roztoku,
suspenzie alebo prášku liečiva na
neaktívne sférické častice. Liečivo
a pomocné látky sú rozpustené
alebo suspendované vo vhodnom
rozpúšťadle. Kvapky roztoku alebo
suspenzie sa rozprašujú na inaktívne
jadrá a vďaka kohezívnym silám
kvapalných mostíkov a prítomnosti
spojiva pevne priľnú na povrch
jadier. Pre vrstvenie sa používajú
fluidné zariadenia, najčastejšie sa
využíva zariadenie so spodným
nástrekom, tzv. Wurster.

13https://www.youtube.com/watch?v=QYFe0SAbvH0



1.1 Výroba peliet

Rotačná aglomerácia – k najnovším
metódam prípravy peliet vrstvením liečiva na
inaktívne jadrá patrí rotačná aglomerácia,
ktorá využíva fluidné centrifugálne zariadenie
(rotačný granulátor) s tangenciálnym
nástrekom. Princíp vrstvenia je podobný ako u
zariadenia so spodným nástrekom, avšak v
rotačnom granulátore jadrá vykonávajú kratší
cyklický pohyb a častejšie sa dostávajú do
oblasti nástreku, proces je efektívnejší.

Peletizačný disk – tuhá látka sa privádza do
stredu taniera a postrekom sa na ňu nanáša
spojivo čím sa jemné častice zbaľujú do
guľôčok, ktorých veľkosť závisí od: sklonu
taniera, rýchlosťi otáčania, množstva
privádzaného vlhčiva. Sformované pelety
vystupujú z taniera na jeho obvode a ďalším
krokom je sušenie peliet.

14https://www.youtube.com/watch?v=nQD8sojqNy0

Peletizačný disk



1.2 Pomocné látky pri výrobe peliet

plnivo: škroby, sacharóza, manitol, fosforečnan vápenatý,
síran vápenatý, mikrokryšt. celulóza 50-90%, laktóza 50-90% -
liečivo sa dáva na úkor laktózy 50-90%

vlhčivo (nie je definované koľko): hydroxymetylcelulóza,
metylcelulóza, akryláty (ako pri granulátoch),
polyvinylpyrolidón/PVP, škrob

kĺzne a antiadhezívne látky: stearany, mastenec,
polyrtyléglykol

obal: celulóza a akryl deriváty,polyméry.Závisí od druhu
peliet
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2. Mikrodražé

Mikrodražé- sú obalené pelety. Možno v

nich rozoznať jadro (peletu) a obal.

Získavajú sa z peliet nanášaním obalu z

pomocných látok. Pomocné látky a

technika ich nanášania sú zhodné s

látkami a postupmi používanými pri

výrobe obduktiet. Veľkosť mikrodražé je v

oblasti milimetrov.
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Mikrodražé- sa vyrábajú obaľovaním primárnych častíc polymérmi vo

fluidných aparatúrach. Možno povedať, že ich výroba je v princípoch i

technologicky zhodná s výrobou obaľovaných tabliet. Preto pre ne platí

prakticky všetko, čo platí v súvislosti s obaľovanými tabletami.

2.1 Možnosti výroby mikrodražé
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Výroba obduktiet (mikrodražé)

Obaľovanie v dražovacích bubnoch
a) obaľovanie cukrom: úprava jadier

nanášanie krycej vrstvy

nanášanie funkčných vrstiev

hladenie

farbenie

leštenie

b) obaľovanie filmotvornými látkami

Obaľovanie vo

fluidných

aparatúrach



3. Mikrokapsuly

Mikrokapsuly- sú systémy obsahujúce
polymérny obal a jadro s priemerom v
rozmedzí 3 – 800 µm. Vnútorný obsah
mikrokapsuly tzv. jadro môže byť v
kvapalnej, pevnej alebo plynnej forme,
tvorí 10 – 90 % hmotnosti celej častice a
ovplyvňuje konečný tvar mikrokapsuly. K
jadru tesne prilieha polymérny obal, ktorý
môže byť označovaný ako stena, plášť
alebo membrána a má rozličnú hrúbku.
Formujú sa spravidla fázovou separáciou.
Úplná mikrokapsula sa tvorí v jednej
operácie, čím sa odlišujú od mikrodražé,
ktoré sa vyrábajú obaľovaním vopred
pripravených peliet. Veľkosť mikrokapsúl
sa pohybuje v oblasti mikrometrov.

18



3.1 Možnosti výroby
mikrokapsúl

➢ Koacerváciou-fázovou separáciou

z vodného prostredia

➢ Fázovou separáciou z 

nevodného prostredia

➢ Sprejovým (rozprašovacím) sušením

➢ Gravitačnou a odstredivou extrúziou

➢ Polymerizáciou na medzipovrchu
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3.1 Výroba
mikrokapsúl

Koacervácia- ide o oddelenie fáz látkami ktoré
majú väčšiu afinitu k vode.
Rozlišujeme:
a) jednoduchú koacerváciu
b) zloženú (komplexnú) koacerváciu

Jednoduchá koacervácia
Pri nej sa používa jeden koloid, ktorý tvorí stenu
mikrokapsúl. Kacervácia môže byť vyvolaná:
◦ roztokom vhodného elektrolytu, ktorý má vyššiu

afinitu k vode (etanol, soli anorganických
kyselín-síran sodný)

◦ zmenou teploty a zriedením reakčnej zmesi

Zložená koacervácia
Zložená (komplexná) koacervácia sa líši od
jednoduchej tým, že sa používajú dva hydrofilné
koloidy (napr. želatína a arabská guma) s
opačnými nábojmi. Koacervát vznikne ich
interakciou.
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3.1 Výroba mikrokapsúl

21

Nevodná kvapalina
Tuhé častice

Vodný roztok želatíny

Roztok Na2SO4,/ CaCl2

Koacervát

Emulzia
Suspenzia

Filtrácia, vymývanie Sušenie Mikrokapsuly

➢ Schematické znázornenie procesu prípravy mikrokapsúl jednoduchou koacerváciou

https://www.youtube.com/watch?v=6eK_3AGCyvA



3.1 Výroba
mikrokapsúl

Fázová separácia- na výrobu je potrebný roztok

polyméru v organickom rozpúšťadle, v ktorom sa
dispergujú častice tuhej alebo kvapky kvapalnej látky,
ktorá sa má obaliť. Vylučovanie polyméru na

dispergovaných častiach alebo kvapkách sa vyvolá
pridaním rozpúšťadla, v ktorom sa obalový polymér
nerozpúšťa (pre výber takej kvapaliny sú užitočné

trojuholníkové fázové diagramy). Fázovú separáciu z
nevodného prostredia možno vyvolať aj zmenou
teploty. Napríklad etylcelulóza, ktorá je vhodným

polymérom na vytvorenie obalu, sa rozpúšťa v
cyklohexáne pri teplote 80°C. V roztoku sa disperguje
samotné liečivo. Zmenou teploty, teda ochladením

okolo 25°C sa polymér vylučuje na časticiach, ktoré sa
do tohto roztoku suspendovali. Vytvorené kapsuly sa
oddeľujú od kvapalnej fázy a následne sa sušia.
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3.1 Výroba mikrokapsúl

Sprejové (rozprašovacie) sušenie - využíva sa na

mikroobaľovanie kvapalných aj tuhých látok.

o Kvapalné látky-pripraví sa emulzia + roztok

polyméru (sušením vytvára obal).

o Tuhé látky- vytvorí sa suspenzia + roztok

polyméru.

Obaľovací materiál (kvapalná alebo pevná látka)

je teda v spojitej fáze roztoku polyméru

dispergovaná. Následným rozprašovaní do

horúceho vzduchu sa rozpúšťadlo odparuje a

uvoľnený polymér vytvára obal a výsledkom je

práškový produkt s obsahom kvapalnej/tuhej látky.
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3.1 Výroba mikrokapsúl
Gravitačná extrúzia- prístroji na gravitačnú
extrúziu sú dve rúrky. Vonkajšia obsahuje roztok
materiálu/polymér, ktorý tvorí stenu/obal
mikrokapsuly. Vnútorná zasa roztok, ktorý sa má
stať jadrom mikrokapsuly. Obidve kvapaliny
vystupujú zo spoločného ústia tak, že jedna
obklopuje druhú a hneď sa rozdeľujú na
kvapky, ktoré majú účinkom
medzipovrchového napätia guľatý tvar.
Vytvorené kvapky sa spevňujú v kúpeli z
chladenej kvapaliny, v ktorej sa polymér
nerozpúšťa alebo s ktorou reaguje a mení sa
na nerozpustný produkt. Metóda je určená na
formovanie mikrokapsúl z kvapalných látok. Ak
sa majú použiť tuhé látky, pripraví sa z nich
tavenina a postup je potom rovnaký ako pri
kvapalných látkach. Gravitačná extrúzia má
však niektoré nedostatky. Veľkosť kapsúl je
obmedzená a ani kapsuly nemajú rovnorodý
tvar. Postupne sa od nej upúšťa a tieto
problémy sa odstránia, ak sa namiesto
gravitačného oddeľovania uplatní odstredivé
(centrifugačné) oddeľovanie.
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1-roztok na jadro mikrokapsúl; 2-roztok na stenu 
mikrokapsúl; 3-vytvorená mikrokapsula; 4-chladiaci kúpeľ



3.1 Výroba mikrokapsúl

Odstredivá extrúzia- Pri tomto oddeľovaní
je možné regulovať veľkosť mikrotoboliek
priemerom ústia rúrok, rýchlosťou rotácie,
rýchlosťou prietoku kvapalín, z ktorých sa
mikrotobolky tvoria. Ak sa zvýši rýchlosť
prietoku kvapalín, pri rovnakej rýchlosti
otáčania a rovnakom priemere ústia rúrok
sa získavajú väčšie mikrokapsuly. Naopak,
pri rovnakom priemere ústia rúrok a
rovnakej rýchlosti prietoku kvapalín,
podmieni zvýšenie rýchlosti otáčania
tvorbu menších mikrotoboliek. Teda podľa
rýchlosti extrúzie možno meniť veľkosť
častíc. Odstredivou extrúziou sa vyrábajú
mikrotobolky priemeru 100-200
mikrometrov.

25

1-roztok na jadro mikrokapsúl; 2-roztok na stenu

mikrokapsúl; 3-vytvorená mikrokapsula



3.1 Výroba mikrokapsúl
Polymerizácia a polykondenzácia na
medzipovrchu sa uplatňuje pri mikroobaľovaní
kvapalín. Môžu sa obaliť aj tuhé látky, ale len
tak, že sa obalí ich suspenzia a mikrokapsuly
obsahujú kvapalinu, v ktorej je tuhá látka
suspendovaná. Princíp procesu je v utvorení
emulzie, v ktorej sa na fázovom rozhraní
spojitej a dispergovanej fázy stretávajú dve
spolu reagujúce látky. Ich reakciou vzniká tuhý
polymér, ktorý obklopuje dispergovanú
kvapalinu (suspenziu). Vytvorené mikrokapsuly
sa oddeľujú z reakčnej zmesi sprejovým
sušením, odparením, filtráciou alebo inou
separačnou technikou. Na polymerizáciu na
medzipovrchu sa používajú rôzne látky ako:
polyamidy (silon), polyuretány,
polysulfónamidy, polyestery, polykarbonáty,
polysulfonáty,... Veľkosť mikrokapsúl môže byť
veľmi rozdielna, uvádza sa v hraniciach od 3
do 2000 mikrometrov.

26

1-vo vode rozpustený monomér; 2-medzipovrchová

reakcia; 3-monomér rozpustný v oleji



3.2 Pomocné látky pri výrobe 
mikrokapsúl

1. Filmotvorné látky - želatína, arabská guma, octan a ftalan
celulózy, octan a ftalan polyvinylu, ftalan
hydroxypropylmetylcelulózy, akryl polyméry nad kyslé pH
(Eudragity), dusičnan a octan celulózy, etylcelulóza,
hydroxyetylcelulóza, sodná soľ karboxymetylcelulózy

Tieto látky sú charakterizované:

✓ teplotou sklovitého prechodu (dôležitá, lebo ak by sme
použili vyššiu teplotu pri formulácii, tak by obal nebol spojitý)

✓ zdanlivou viskozitou

✓ priemernou molekulovou hmotnosťou

2. Rozpúšťadlá delia sa na:

vodné disperzie: surelease, aquacoat, eudragity

organické + anorganické rozpúšťadlá
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3.2 Pomocné látky pri výrobe 
mikrokapsúl

3. Zvláčňovadlá, plastifikátory - ovplyvňujú odolnosť voči
mechanickému namáhaniu. Tvoria ich dve skupiny:

vonkajšie: ftaláty (dibutylftalát), trietylcitrát, deriváty glykolu,
dibutyl sebakát

vnútorné: obsahuje ich samotný použitý polymér, akryláty

4. Aditíva – patria sem tenzidy všetkých typov, nanášajú sa na
jadro a zabezpečujú rozprestieranie polymérneho filmu.
Ovplyvňujú permeabilitu membrány a to podľa svojej povahy.
Ak sú hydrofóbne pozorujeme vyšší retardačný efekt. Ak sú
hydrofilné vyššia permeabilita membrány
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4. Nanočastice
Nanoštruktúrovaný materiál má

charakteristický štruktúrny motív s

rozmerom v oblasti jednotiek až

stoviek nanometrov. Je možné ich

vďaka svojej veľkosti 60 – 30 nm na

subcelulárnej úrovni použiť ako

liečivé mininosiče schopné

cieleného usmerňovania liečiv do

orgánov, tkanív a buniek, ktoré nie sú

iným liekovým formám dostupné. Sú

určené na cielené uvoľňovanie a

pôsobenie liečiva pri perorálnom,

parenterálnom aj lokálnom podaní.

Podobne ako pri mikročasticiach sa

rozlišujú nanokapsuly a nanosféry.
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5. Lipozómy
Lipozómy sú mechúrikovité útvary

(vezikuly) lamelárnej štruktúry

zložené z jednej alebo viacerých

dvojvrstiev (lamiel). Samovoľne sa

tvoria z disperzie fosfolipidov vo

vodnom prostredí. Ich veľkosť sa

pohybuje v rozmedzí 0,6 – 2 µm s

hrúbkou membrány 5 nm. Jadro

aj povrch lipozómu je hydrofilný,

vnútro membrány tvoria lipofilné

zvyšky mastných kyselín

fosfolipidov. Sú to analógy

bunkových membrán, teda sú

fyziologicky vhodné a netoxické.
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5. Lipozómy

K základným typom lipozómov

deliacich sa podľa veľkosti vezikúl

a počtu dvojvrstev patria:

a) malé unilamelárne vezikuly:

20-50nm, uzáverová kapacita

0,5 mol lipidov

b) veľké unilamelárne vezikuly:

60-300nm, 200-1000nm,

uzáverová kapacita 8-14mol

lipidov

c) veľké oligolamelárne

(viacvrstvové) vezikuly: 100-

5000nm, uzáverová kapacita

1-4 mol lipidov
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Liečivo je možné umiestniť podľa jeho povahy do jadra alebo do

membrány lipozómu. Úpravou povrchu lipozómov, napr. makrogolom sa

predlžuje ich cirkulácia v krvnej plazme čím sa čiastočne vyriešil problém s

ich vychytávaním ako cudzorodých častíc. Používajú sa parenterálne aj

lokálne. Lipozómy do značnej miery spĺňajú požiadavky racionálnej

farmakoterapie, teda dosiahnutie terapeuticky účinných koncentrácií

liečiva v mieste ich pôsobenia v organizme pri čo najmenšom výskyte

nežiaducich reakcií až toxicity. Pri celkovom podaní umožňujú cielenú

distribúciu liečiv do postihnutých tkanív (targeting) a sú tiež využívané

topicky v dermatologických a kozmetických prípravkoch, pretože uľahčujú

penetráciu liečiv do hlbších vrstiev kože a umožňujú ich výraznejšie

terapeutické pôsobenie. Lipozómy sú schopné enkapsulovať hydrofilné

liečivá do svojho vodného kompartmentu a hydrofóbne liečivá zabudovať

do lipidovej membrány.

5. Lipozómy



6. Niozómy

Niozómy - unilamelárne a

multilamelárne vezikuly zložené z

neiónových tenzidov. Sú analógy

lipozómov. Používajú sa na:

• predĺženie účinku

• targeting (distribúciu) liečiv,

ktorých sú nositeľmi

• nosiče liečiv na terapiu

nádorov
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7. Farmakozómy

Farmakozómy - vezikulárne alebo

micelárne systémy, v ktorých je

liečivo kovalentne viazané. Ich

vodné disperzie koloidných

rozmerov môžu prestupovať

biologickými membránami.
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8. Uzáverové komplexy
cyklodextrínov

Uzáverové komplexy

cyklodextrínov - molekulové

inklúzie vznikajúce uzatvorením, 

včlenením (enkapsuláciou) 

hosťujúcej molekuly alebo jej

časti do molekuly

cyklodextrínového hostiteľa.
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VIDEÁ

https://www.youtube.com/watch?v=5mbvrSVzndc

https://www.youtube.com/watch?v=oKyaV9BocP4

https://www.youtube.com/watch?v=MExvJBD53Ko&t=196s

https://www.youtube.com/watch?v=QYFe0SAbvH0

https://www.youtube.com/watch?v=nQD8sojqNy0

https://www.youtube.com/watch?v=6eK_3AGCyvA

https://www.youtube.com/watch?v=p24t77zkNvw

Použité odkazy


