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Úvod 

 
Disoluční (rozpouštěcí) studie jsou jednou z hlavních 

charakteristik  lékových  forem s  řízeným uvolňováním 
léčiva. Stanovuje se jimi uvolňování léčivé látky z lékové 
formy v předepsané kapalině (disoluční médium, disoluční 
roztok)  a  v  předepsaném  čase.  Přestože  se  používají 
zejména k hodnocení kvality léčivých přípravků, odhaduje 
se na základě jejich výsledků také biologická dostupnost 
léčivé látky in vivo (korelace in vitro/ in vivo)1 a bioekvi-
valence generických léků, tj. používá se ke stanovení sho-
dy s danými požadavky na disoluci, která se hodnotí na 
základě faktorů podobnosti a rozdílnosti2. Zkouška disolu-
ce  se  při  vývoji  nových  léčivých  přípravků  používá 
i k odhadu chování lékové formy v organismu. Předpověď 
terapeutické účinnosti na základě  korelace výsledků  in 
vitro/ in vivo je však často velmi obtížná pro složitost pro-
cesů absorpce a distribuce léčiva k místu jeho působení 
v organismu. Přesto může poskytnout cennou informaci 
o biologické dostupnosti léku.  Zkušenost ukazuje, že po-
kud se našel medicínsky významný rozdíl v biologické 
dostupnosti léčiv z různých přípravků, byl právě disoluční 
test efektivní metodou při jeho zjištění. Disoluční testy 
jsou velmi důležité zejména tehdy, když je rychlost roz-
pouštění léčivé látky limitujícím stupněm pro její absorpci. 
Proto se tyto testy používají jako významná lékopisná 
kontrolní metoda a jsou často nezbytnou částí registrační 
dokumentace léku3.  

Disoluce perorálních léků se stanovuje v jednom ze 
čtyř  přístrojů  uvedených  v  lékopise,  tj.  přístroje 
s košíčkem, pádlem (míchadlem), vratným válcem a průto-
kovou celou4. Při stanovení disoluce léčivé látky je třeba 
specifikovat použitý přístroj, složení, objem a teplotu diso-
lučního roztoku, rychlost otáčení nebo průtok disoluční 
kapaliny; dobu, metodu a množství zkoušeného roztoku 
pro  vzorkování  nebo  podmínky  průběžného  sledování 
a metodu analýzy a kritéria přijatelnosti. V určeném časo-

vém intervalu se vzorky rozpuštěného léčiva odebírají 
a nahrazují stejným objemem čerstvého disolučního rozto-
ku 37 °C teplého, případně se počítá s jeho úbytkem. Při 
použití automatického zařízení pro odběr vzorků on-line se 
disoluční kapalina vrací zpět do nádoby a není nutné ji 
doplňovat.  

In vivo procházejí perorálně podané léky gastrointes-
tinálním traktem (GIT) s proměnlivou hodnotou pH. Přes-
tože lékopisy předepisují disoluční zkoušky v definova-
ných prostředích s různou hodnotou pH,  případně s enzy-
my či povrchově aktivními látkami, nemusí vždy napodo-
bovat  přiměřeně  skutečnou  situaci  léčivého  přípravku 
v GIT. Z toho důvodu je výhodnější použít upravenou 
disoluční metodu s měnícími se hodnotami pH, která sou-
časně zohledňuje dobu setrvání lékové formy v určitých 
částech  GIT  a  tak  lépe  vystihuje  skutečné  podmínky 
in vivo (tabulka I, cit.57).  

Ideální disoluční kapalina má napodobovat pH trávi-
cích šťáv. Například 0,1 N HCl se používá k napodobení 
pH žaludku, přestože se zjistilo, že pH v žaludku se u vět-
šiny populace pohybuje mezi hodnotami 13 a potrava 
může zvýšit tuto hodnotu až na 35 (cit.8,9). Mnohdy diso-
luce probíhá v roztocích s pH v neutrální oblasti, přestože 
se ví, že léková forma bude po spolknutí procházet oblastí 
s nižší pH hodnotou. Je třeba věnovat pozornost vlivu ion-
tů v pufrech na rozpad lékových forem10,11 nebo na rych-
lost rozpouštění léčivých látek9.  Porovnávat by se měly 
zásadně pouze výsledky získané při stejných podmínkách 
za použití stejných disolučních kapalin. Výběr pH může 
být kritický. Proto se musí pH disoluční kapaliny zvolit 
tak, aby co nejlépe odpovídalo podmínkám in vivo pro 
možný odhad in vitro/ korelace in vivo. 

K napodobení podmínek in vivo doporučují někteří 
autoři přidat do média různé látky reprezentující určité 
složky potravy nebo přirozeně se vyskytující tenzidy. Po-
vrchově aktivní látky se například přidávají k léčivům 
s nízkou rozpustností k napodobení účinků žlučových so-
lí12. Přidané látky však nesmí interagovat s rozpouštějícím 
se léčivem13. 

I přes četná zdokonalení ve složení roztoků používa-
ných k disoluci, většina metod nezohledňuje dobu, kterou 
léčivý přípravek setrvává v jednotlivých částech GIT (viz 
tab. I). Pro lékové formy s velmi pomalým uvolňováním 
léčivé látky nebo pro ty, které mají léčivo transportovat až 
do distální části tlustého střeva – kolonu, je třeba vzít 
v úvahu i sníženou hodnotu pH ve srovnání s tenkým stře-
vem, která se v tomto úseku GIT vyskytuje díky okyselení 
střevního obsahu produkty bakteriální fermentace14. 

Ještě nižší hodnota pH , tj. přibližně 46, byla zazna-
menána u pacientů s idiopatickým střevním zánětlivým 
onemocněním (intestinal bowel diease IBD, tj. ulcerózní 
kolitida a Crohnova choroba)15,16.  Z toho důvodu nemusí 
být lékové systémy založené na uvolnění léčivé látky při 
vysokém pH (7,07,8) pro farmakoterapii těchto onemoc-
nění účinné. Slibné se zdá být použití některých polysa-
charidů, např. pektinů, chitosanu, dextranů, amylosy nebo 
chondroitin sulfátu, jako součástí obalů transportujících 
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léčivou látku až do místa jejího působení  kolonu. U těch-
to látek probíhá v kolonu pomalá hydrolýza jejich glykosi-
dových  vazeb  působením  zde  sídlící  bakteriální  mik-
roflóry17. Pro obaly založené na mikrobiálním rozkladu je 
pak kromě proměnlivé hodnoty pH a zohlednění časo-
vých intervalů nezbytná také přítomnost vhodných enzy-
mů (-glukosidasa) v disoluční kapalině18.  

Cílem této práce je ukázat na dvou přípravcích navr-
žených  pro  terapii  ulcerózní  kolitidy  rozdílnost 
v uvolňování léčiva běžně používanými disolučními meto-
dami a námi navrženou disoluční metodou zohledňující 
výše zmíněné principy, tj. proměnlivé pH v GIT, časové 
intervaly v jednotlivých jeho úsecích a obsah -gluko-
sidasy v disolučním médiu. Jako přípravky sloužily pelety 
s obsahem rutinu, obalené buď novým typem polyakrylá-
tového obalu Eudragitem® FS, rozpustným při pH 7, nebo 
polysacharidovým obalem založeným na alginátech a roz-
kládajícím se působením -glukosidasy. 

 
 

Experimentální část 
 
Materiál  

 
Vzorky pelet s obsahem rutinu (RU) obalené buď 

polysacharidovým  obalem  založeným  na  alginátech 
v množství 18 % nebo polyakrylátovým obalem tvořeným 
kopolymerem kyseliny metakrylové a methylmetakryláto-
vého esteru (v poměru 1:10; Eudragit® FS 30 D, Evonik 
Röhm GmbH, Germany) v množství 15 %. Velikost obale-
ných pelet byla 0,5–1,0 mm. K disoluci se použily lékopis-
né tlumivé roztoky: fosforečnanový pufr s pH 3,0 nebo 

6,0; acetátový pufr s pH 4,0; Na3PO4  12 H2O (Lach-ner, 
Neratovice, Česká republika) k úpravě pH a -glukosidasa 
(MP Biomedicals, Solon, USA, 3811 U/ mg) k simulaci 
enzymatického protředí  kolonu.  Všechny použité  látky 
vyhovovaly požadavkům platného lékopisu. 

 
Disoluční zkouška 

 
Ke stanovení uvolňování léčivé látky z navážky vzor-

ku obalených pelet odpovídající vždy dávce 15 mg rutinu 
se použila košíčková disoluční metoda.  Jako disoluční 
kapalina se zvolily lékopisné pufry v množství 500 ml, 
o teplotě 37±0,5 °C; rychlost otáček košíčku byla 100 za 
minutu. Disoluční aparaturou byla on-line linka Sotax AT7 
Smart (Donaulab, Švýcarsko), kde se vzorky automaticky 
odebíraly a spektrofotometricky měřily při vlnové délce 
362 nm (spektrofotometr Lambda 25 Perkin Elmer, USA). 
Při disoluci se zohlednily hodnoty pH a doby setrvání pelet 
v jednotlivých úsecích GIT. Konkrétně se tedy nejprve 
vložil vzorek obalených pelet do fosforečnanového pufru 
pH 3,0 (02 h; simulace prostředí žaludku). Pak se do 
disoluční kapaliny přidala 2,1 g Na3PO4  12 H2O, tím její 
hodnota pH vzrostla na 6,8. V tomto prostředí se vzorek 
ponechal další tři hodiny (25 h; simulace prostředí tenké-
ho střeva).  Protože v distální části  tenkého střeva pH 
vzrůstá až nad neutrální hodnotu (7,5 u zdravých dobro-
volníků a 8,3 u pacientů s IBD7), zohlednily jsme tento 
fakt 30minutovým působením pufru s pH 7,5. Ke zvýšení 
hodnoty pH se do lázně přidaly další 3 g Na3PO4  12 H2O. 
Vzhledem k tomu, že se pH v kolonu pohybuje v průměru 
okolo hodnoty 6,8 (u zdravých jedinců) a 46 (v případě 
zánětlivých onemocnění této části GIT), vybraly se tyto 

Tabulka I 
Proměnlivost pH v trávicím traktu, doba průchodu (upraveno podle cit.10-12) a návrh hodnot pH pro disoluční zkoušky 

 Část GIT  Zdraví dobrovolníci 
pH hodnota 

Návrh hodnoty pH  
pro disoluční zkoušku 

Pacienti s IBD a  
pH hodnota 

Návrh hodnoty pH 
pro disoluční zkoušku 
u lékových forem pro 
pacienty s IBD 

Žaludek 
doba průchodu 
Dvanáctník 
doba průchodu 
Proximální tenké 
střevo 
Distální tenké střevo 
doba průchodu 
v tenkém střevě 
Kolon 
doba průchodu 
  

 1,2–5 b 
1–5 h 

 4,5 b–6,5 
5–60 b min 

 6–7 
   

6,5–7,5 
 3–5 h 

  
5,5–8 b 

15–72 b h 

 1,2 nebo 3,0 b 
   

5,5 
   

6,8 
   

6,8 a 7,5 
  
  

6,8 

 1,55–4,4 
  

 nestanoveno 
  

 6,3–7,2 
  

 6,8–8,3 
  
  

4–6 
 

 3,0 
  

 5,5 c 
   

6,8 
   

7,5 
  
  

4 a 6 
  

a IBD – inflammatory bowel disease, nespecifická střevní zánětlivá onemocnění, b s potravou, c pro krátký pobyt léku v této 
části GIT lze u lékových forem pro uvolňování léčiva v kolonu vynechat 
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hodnoty jako mezní a vzorky se v dalších hodinách (5,5 až 
22 h) nechaly rozpouštět buď ve foforečnanovém pufru 
pH 6,0 bez (vzorky s polyakrylátovým obalem) a s -glu-
kosidasou  (vzorky  s  polysacharidovým  obalem)  nebo 
v acetátovém pufru s pH 4,0. Disoluční prostředí bylo 
třeba po 5,5 h zkoušky vyměnit. První tři hodiny disoluční 
zkoušky se vzorky odebíraly v 30minutových intervalech, 
ve  zbývajících  19  hodinách  v  hodinových  intervalech 
(s výjimkou mezi 5.6. h). Se vzorkem odebraná disoluční 
kapalina se po změření automaticky vracela zpět do diso-
lučních nádob.  pH pufrů se před každým stanovením ově-
řilo na pH metru (Hanna Instruments, USA). Disoluce se 
prováděla vždy se šesti vzorky, výsledná hodnota je jejich 
průměrem ± směrodatná odchylka. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Vzorek pelet obalený polysacharidovým obalem by 

měl chránit léčivou látku před rozpuštěním v horních čás-
tech GIT a měl by léčivo uvolnit až po rozložení polysa-
charidů působením střevní bakteriální mikroflóry (in vitro 
simulované přídavkem -glukosidasy v disoluční kapali-
ně).  Obr. 1 ukazuje disoluční profily pelet s polysacha-
ridovým obalem při různých hodnotách pH bez obsahu 
 -glukosidasy.  V prostředí  o  pH 3,0  se  uvolnilo  jen 
14,8±2,47 % léčiva, při pH 6,8 to bylo 20,29±1,18 % látky 
a při disoluci s proměnlivým pH bez přídavku enzymu (tj. 
02 h pH 3,0; 25 h pH 6,8; 55,5 h pH 7,5; 5,512 h 
pH 6,0) pouze 24,95±0,01 % obsažené léčivé látky po 12 h 
disoluce. 

Z výsledků vyplývá, že je zapotřebí do disolučního 
roztoku  přidat  určité  množství  enzymu  -glukosidasy, 
který by rozložil polysacharidový obal také v podmínkách 

in vitro. V literatuře se uvádí jeho různá koncentrace1922, 
která bude záviset na aktivitě enzymu a na množství poly-
sacharidového substrátu (tj. obsahu polysacharidů ve vzor-
ku).  Proto  jsme koncentraci   -glukosidasy  vyzkoušely 
experimentálně. Výsledky jsou znázorněny na obr. 2. Malý 
přídavek enzymu (tj. v koncentracích 0,004 % a 0,02 %) 
uvolňování léčiva zásadně neovlivnil. Teprve 0,06% kon-
centrace -glukosidasy v disoluční kapalině urychlila roz-
pouštění léčivé látky po 7 h disoluce v pufru s pH 6,0. 
Jako optimální se jeví koncentrace 0,1 %, protože při tom-
to složení disoluční kapaliny se léčivo začalo uvolňovat 
ihned  po  snížení  pH roztoku  na  hodnotu  6,0  a  bylo 
z lékové formy uvolněno kompletně  po 7 h disoluční 
zkoušky.  

Obr. 3 porovnává disoluční profily vzorku s poly-
sacharidovým obalem a vzorků s polyakrylátovým obalem 
při proměnlivém pH prostředí disoluce bez přídavku enzy-
mu -glukosidasy s koncovými roztoky s pH 4,0 a 6,0. 

Z výsledků je vidět, že disoluční profil se u pelet oba-
lených polysacharidovým obalem přes absenci enzymu 
v roztoku s nižším koncovým pH neliší od disolučního 
profilu s koncovým roztokem pH 6,0 a -glukosidasou 
(viz obr. 2). Polysacharidový roztok, kterým se pelety 
obalovaly, měl hodnotu pH 3,8, která se blížila hodnotě 
acetátového pufru s pH 4,0. Zatímco při nižším pH nebo 
vyšším pH (nad 5,0) se obal nerozpouštěl, v disoluční ka-
palině s pH 4,0 se rozpustil během 45 min. Uvolňování 
léčivé látky ze vzorku pelet obalených polyakrylátovým 
obalem bylo významně závislé na pH zvolených pufrů. Jak 
uvádí výrobce23, rozpouští se tento obal tvořený novějším 
typem Eudragitu FS při pH 7,0 a vyšším. Měl by tedy 
sloužit pro uvolňování léčiva v distální části tenkého stře-
va nebo až v kolonu podle toho, jak rychle se léčivo 
z lékové formy uvolní.  

Obr. 1. Disoluční profily pelet s polysacharidovým obalem při 
různých pH;  pH 3,0; 6,8; 7,5; 6,0,  pH 3,0,  pH 6,8        
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Obr. 2. Disoluční profily pelet s polysacharidovým obalem při 
proměnlivém pH a různém obsahu -glukosidasy;  bez en-
zymu pH 3,0; 6,8; 7,5; 6,0,  -glukosidasa 0,004%,  β-gluko-
sidasa 0,02%, ∆ -glukosidasa 0,06%,  β-glukosidasa 0,1% 
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Jak  je  z  obr.  3  patrné,  při  disoluční  zkoušce 
s proměnlivým pH (02 h pH 3,0; 25 h pH 6,8; 55,5 h 
pH 7,5; 5,522 h pH 6,0) a koncovým roztokem s pH 6,0 
se  po krátké změně pH na 7,5 uvolnilo jen minimální 
množství léčiva a jeho uvolňování v následujících hodi-
nách bylo velmi pomalé (26 % uvolněného rutinu po 22 h 
zkoušky).  Krátká  doba  působení  pH  7,5  nestačila 
k rozpuštění obalu a potřebnému uvolnění celého obsahu 
rutinu.  K podobným výsledkům došel také Poelvoorde 
a spol.24 . Prostředí s koncovým pH 4,0 však po 6 h způso-
bilo  uvolnění  49,6  %  léčiva  a  jeho  úplné  uvolnění 
v následujících hodinách. Lze to vysvětlit narušením obalu 
po druhé výrazné změně pH a rozpuštěním pomocných 
látek v jádře pelet, které napomohly rychlému uvolnění 
léčiva. Podle in vitro zkoušek použití obalů s rozpustností 
závislou  na  pH  tak  nemusí  vést  u  všech  pacientů 
s  idiopatickým  střevním  zánětem  k  uvolnění  léčiva 
v potřebném úseku gastrointestinálního traktu. 

Směrodatné odchylky v disolučních profilech byly 
velmi nízké s maximální hodnotou 0,056 a pro lepší pře-
hlednost nebyly do obr. 2 a 3 zařazeny. 

 
 

Závěr 
  
Z našich výsledků  i  nedávno publikovaných prací 

jiných  autorů  vyplývá  důležitost  disoluční  zkoušky 
s proměnlivým pH co nejpřesněji napodobujícím podmín-
ky v gastrointestinálním traktu pro hodnocení perorálních 
lékových forem s řízeným uvolňováním léčiva tak, aby 
podávala pravdivou, pro vývojového technologa zásadní 
informaci o možném chování lékové formy v podmínkách 
in vivo. Nutné je zohlednění časů průchodu navrhované 
lékové formy jednotlivými úseky gastrointestinálního trak-
tu na lačno i v nasyceném stavu podle předpokládaného 
způsobu užívání i přidání dalších pomocných látek spoleh-

livěji napodobujících situace in vivo, které by mohly ovliv-
nit uvolňování léčiva z lékové formy. Pokud je lék určen 
pro  pacienty  s  patologicky  změněnými  podmínkami 
v gastrointestinálním traktu, měla by se tato změna odrazit 
také v disoluční zkoušce. Jedině při zachování výše zmíně-
ných aspektů bude disoluční zkouška skutečně cennou meto-
dou vypovídající o možném chování léku v organismu. 

 
Experimentální práce byla podporována projektem 

NS10222-2/2009 Interní grantové agentury Ministerstva 
zdravotnictví České republiky.  

 
Seznam zkratek  
  
ČSL 4  Československý lékopis 4 
GIT  gastrointestinální trakt  
IBD  inflammatory bowel diease 
RU  rutin  
USP  United States Pharmacopoeia  
wRU  množství uvolněného rutinu 
t čas 
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K. Dvořáčková, T. Bautzová, and M. Rabišková 
(Department  of  Pharmaceutics,  Faculty  of  Pharmacy, 
Veterinary and Pharmaceutical University, Brno): Disso-
lution Study in the Evaluation of Oral Preparations 
with Controlled Drug Release  

 
Dissolution studies bring important characteristics of 

the oral preparations. They are used for  estimation of be-
havior of new dosage forms in vivo. Pharmacopoeias pre-
scribe dissolution testing using buffers, which can contain 
enzymes and surfactants. However, current methods are 
not always mimicking the real conditions in vivo. The 
preparations administered orally pass through the gastroin-
testinal tract (GIT) at varying pH values. A dissolution 
method was developed intended for drug targeting into the 
colon using the time periods and pH of buffers correspond-
ing to those in the GIT.  The dissolution method in the 
presence or absence of -glucosidase was used to evaluate 
drug release from pellets coated with a polysaccharide or 
polyacrylic.  
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