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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
Tento vynález sa týka kompozície na znižovanie absorpcie tuku v gastrointestinálnom
trakte, spôsobu a použitia tejto kompozície. Kompozícia obsahuje zdroj potravinovej vlákniny
a cyklodextrín.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
Existuje zrejmý vzťah medzi nárastom hmotnosti, obezitou a počtom bežných
patologických a metabolických porúch, vrátane cukrovky, odolnosti voči inzulínu,
metabolického syndrómu, kardiovaskulárnych chorôb, vysokého tlaku, aterosklerózy a
zvýšenej hladiny lipidov v krvi. Vďaka zvyšujúcemu sa výskytu nadváhy a obezity v
celosvetovej populácii sa kontrola telesnej hmotnosti stáva kľúčovým prvkom modernej
starastlivosti o zdravie a účinnejšie spôsoby znižovania hmotnosti sú nevyhnutne nutné.
Nadváha a obezita vzniká tým, že príjem energie presahuje energetickú spotrebu tela.
Znižovanie telesnej hmotnosti je možné dosiahnuť znížením príjmu kalórií z potravy, alebo
znížením príjmu kalórií v konkrétnych zložkách potravy. Napríklad príjem kalórií je možné
znížiť riadením príjmu tuku v potravinách alebo riadením absorpcie tuku in vivo. Riadenie
príjmu tuku je zvlášť dôležité vďaka jeho úlohe pri patogenéze kardiovaskulárnych chorôb.
Je veľmi ťažké osvojiť si zmenu životného štýlu a fyzická aktivita v rozvinutých
krajinách klesá, navyše rozvojové štáty prijímajú západný štýl stravovania, očakáva sa teda
celosvetový nárast výskytu obezity a s ňou spojených zdravotných problémov. Avšak
účinnosť bežne dostupných liečiv a doplnkov podporujúcich úpravu hmotnosti alebo stratu
hmotnosti je veľmi premenlivá, zvlášť pokiaľ sa neužíva zároveň s diétou obmedzujúci príjem
kalórií a režim cvičenia.
V súčasnosti existujú dve liečivá liečiace obezitu odporúčané US Food and Drug
Administration, Orlistat a Sibutramin. Orlistat, predávané pod značkou Xenical a Alli, blokujú
aktivitu pankreatickej lipázy v tenkom čreve. Pankreatická lipáza štiepi triglyceridy na mastné
kyseliny a monoglyceridy, ktoré sú následne absorbované telom. Blokácia aktivity lipázy teda
účinne znižuje absorpciu tuku. Pri podávaní tejto medikácie sa odporúča prijímať potravu so
zníženým obsahom tuku. Pokiaľ sa značne nezmení strava, negatívne účinky ako
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gastrointestinálne problémy, krvácanie a plynatosť obmedzujú jeho použitie. (pozri Heck a
kol.: Orlistat, a new lipase inhibitor for the management of obesity, Pharmacotherapy 20:270279. 2000). Existuje taktiež 32 nahlásených prípadov vážneho poškodenia pečene vrátane 6
prípadov zlyhania pečene pacientov, ktorí toto liečivo v rokoch 1999 až 2008 užívali (US
Food and Drug Administration press release 24. august 2009). Sibutramin, predávaný pod
značkou Meridia a Reductil, je blokátor spätného získavania serotonínu a norepinefrínu a
znižuje telesnú hmotnosť potlačovaním chute do jedla. Má značné vedľajšie účinky, ako je
hypertenzia, a pacientom užívajúcim toto liečivo sa taktiež odporúčajú zmeny životného štýlu,
ako diéta so zníženým obsahom tuku.
Vďaka profilom vedľajších účinkov a obmedzenej účinnosti týchto odporúčaných
preparátov je nutné v tejto oblasti nájsť ďalšie účinné liečivá bez alebo s minimálnymi
vedľajšími účinkami.
Chitosan, ktorý sa získava zo škrupín kôrovcov, môže "vychytávať" alebo absorbovať
značné množstvo tuku a tak blokovať črevnú absorpciu tuku. Jeho účinnosť je aspoň do istej
miery závislá od pH a od druhu lipidu.
Anti-hyperlipidemické účinky radu materiálov s obsahom rastlinnej vlákniny, ako je
pektín, kukuričná vláknina, beta-glukán, guma guar, akáciová guma, psyllium, glukomanan, a
podobne sú už dlho známe. Hlavnou zložkou týchto rastlinných materiálov, ktoré viažu tuk,
bez ohľadu na konkrétnu rastlinu z ktorej pochádza, je iónový polysacharid nazvaný pektín.
Pektín je prirodzenou súčasťou ľudskej potravy, nachádza sa v bunkových stenách rastlín a
nijako výrazne neprispieva k výžive. Pektín je vo veľkom množstve obsiahnutý v rastlinách,
ako sú citrusy, jablká a kaktusy.
Aj tak vedecké štúdie týkajúce sa účinnosti vlákninových materiálov, ako je kukuričná
vláknina, guma guar a akáciová guma ako anti-hyperlipidemických činidiel, chýbajú. Navyše
sú anti-hyperlipidemické účinky často obmedzené vysokými dávkami nutnými pre určité
rastlinné vlákniny; napríklad, psyllium sa podáva v dávke až 10,2 g/deň. Bez dostatočného
príjmu vody tieto vysoké dávky vlákniny často zvyšujú riziko obštrukcie čriev. Problémy
s bezpečnosťou užívania vlákniny taktiež narastajú pri produktoch rastlinnej vlákniny, ako je
glukomanan, ktoré môžu spôsobiť zadusenie vzhľadom na ich index prehltávania, a betaglukan, ktorý môže vyvolať alergické reakcie u jedincov s alergiou na lepok. Navyše
konzumácia veľkých množstiev potravinovej vlákniny často vedie k nežiaducim vedľajším
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účinkom, ako je plynatosť a strava obsahujúca viac ako 60 g vlákniny denne môže viesť
k nedostatku minerálov ako je vápnik, železo alebo zinok.
Rôzne druhy kaktusov, ktoré sa obvykle bežne nachádzajú v Mexiku, niektorých
krajinách Južnej Ameriky a v iných suchých a polosuchých oblastiach na svete, sa často
pestujú ako potraviny. Najvýznamnejší z týchto domestikovaných druhov kaktusov je
Opuntia ficus-indica, konzumuje sa jej ovocie (tunas) a listy (nopalitos), a predpokladá sa
taktiež priemyslové využitie tohto kaktusu ako zdroja pektínu.
Pektín v Opuntia ficus-indica sa opisuje ako účinný pri znižovaní cholesterolu v sére
podobným mechanizmom, ako je viazanie žlčovej kyseliny, ktoré vedie k zvýšeniu fekálnej
žlčovej kyseliny, čo môže zvýšiť syntézu žlčových kyselín v pečeni a odstránení cholesterolu
z pečene, čo vedie k vyššej rýchlosti endogénnej syntézy cholesterolu a poklesu koncentrácie
cholesterolu v sére (Fernandez a kol: J. Nutr. 1990 120 1283-1290; J. Nutr. 1992 122 23302340; J. Nutr. 1994 124 817-824). Avšak tieto experimentálne prístupy poskytujú
nekonzistentné výsledky, ktoré sa nepodarilo nezávisle potvrdiť. Aj napriek tomu sa
mechanizmy účinku pektínu zatiaľ nepodarilo dosiaľ dokonale objasniť.
Práškové prípravky z rôznych častí rastliny Opuntia ficus-indica sú komerčne
dostupné. V mnohých prípadoch ide o sušené a práškové časti rastliny, ktoré nie sú nijako
upravené.
Európsky patent č. 1377183 opisuje prípravok s vlastnosťami viazania tuku, odvodený
z prírodných kladodií kaktusu Opuntia ficus-indica. Tento prípravok je v práškovej forme a
obsahuje častice, ktoré sú aspoň o 70 % menšie ako 100 µm, a vyrába sa bez chemickej
premeny alebo prídavku chemikálií, čím sa udržiava prírodná schopnosť vlákniny viazať tuk.
Táto špecifikácia potvrdzuje schopnosť kaktusovej vlákniny fixovať alebo viazať tuk na
základe konkrétneho pomeru medzi tukom a vlákninou.
Iné rastliny, ako Camellia sinensis, Ascophyllum nodosum, Tellima grandiflora,
Garcinia cambogia, a Salacia reticulata sa historicky používali ako anti-hyperlipidemické
činidlá ako jediná účinná látka alebo v kombinácii. Konkrétne sa extrakty zo Salacia
reticulata široko používali v medicíne Ájurvédy a v Japonsku na predchádzanie a liečbu
hyperglykémie, cukrovky a iných stavov. Rôzne zložky tohto extraktu majú hypoglykemické
účinky, blokujú účinnosť radu enzýmov zapojených do metabolizmu uhľovodíkov, a zvyšujú
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citlivosť na inzulín. Vodný extrakt zo stopky a koreňov Salacia reticulata má potenciálnu
účinnosť na blokáciu alfa-glukozidázy a alfa-amylázy.
Je opísané, že cyklodextríny, najmä alfa-cyklodextrín, môžu mať výhodný účinok na
hladinu lipidov v alebo na prevenciu nárastu telesnej hmotnosti. Avšak na dosiahnutie
viditeľného účinku sú nutné veľmi vysoké denné dávky.
WO 2004/054383 opisuje použitie alfa-cyklodextrínu pri príprave potravín na zníženie
škodlivých hladín cholesterolu zvýšením účinnosti viazania žlčovej kyseliny a lipidov súčasne
pri podávaní potravinového produktu. US 2003/092673 sa týka substancie znižujúcej
absorpciu lipidov a znižujúcej obsah cholesterolu v sére cicavcov, ktorá obsahuje
mikrokryštalický chitosan. US 4223023 sa týka použitia chitosanu ako aditíva do potravín
alebo ako farmaceutického prípravku na zníženie absorpcie lipidov.
Medzi spôsoby navrhovanými v oblasti pre udržanie zdravých hladín cholesterolu
v krvi a riadenie telesnej hmotnosti patrí riadenie absorpcie tuku z potravy. Bolo navrhnutých
mnoho prístupov dosiahnutia tohto riadenia s rôznou mierou úspešnosti. Spôsoby doterajšieho
stavu techniky sa stretajú s problémami, ako je nutnosť veľkých dávok pre aspoň malý
pozorovaný účinok, a škodlivé vedľajšie účinky, ako je plynatosť, krvácanie, kŕče v bruchu a
nadúvanie spojené s diétou s vysokým obsahom vlákniny. Tieto faktory obmedzujú akceptovateľnosť produktov doterajšieho stavu techniky spotrebiteľom vďaka nepríjemným
vedľajším účinkom a relatívne vysokej cene liečby alebo jej udržiavania. Teda stále existuje
potreba nových kompozícií a spôsobov udržiavania zdravých hladín cholesterolu v krvi
riadením telesnej hmotnosti a/alebo obezity.
SÚHRN VYNÁLEZU
Predložený vynález sa definuje priloženými nárokmi.
Predložený vynález sa týka kompozície obsahujúcej produkt z rastlinnej alebo inej
vlákniny a cyklodextrínu, prípravy a použitia tejto kompozície.
V prvom aspekte vynález poskytuje kompozíciu na znižovanie absorpcie
potravinového tuku, ktorá zahŕňa
(a) prípravok z vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu, a
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(b) aspoň jeden cyklodextrín.
Cyklodextrín sa poskytuje v dostatočnom množstve, čím sa schopnosť vlákniny viazať
tuk zvyšuje oproti kompozícii bez cyklodextrínovej zložky.
V jednej forme vynález poskytuje kompozíciu obsahujúcu zmes prípravku
potravinovej vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu a aspoň jeden cyklodextrín na zníženie
absorpcie tuku z potravy.
V alternatívnej forme vynález poskytuje jedlý prípravok starostlivosti o zdravie na
zníženie absorpcie tuku z potravy obsahujúci
(a) prípravok z vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu, a
(b) aspoň jeden cyklodextrín.
Cyklodextrín sa poskytuje v dostatočnom množstve, čím sa schopnosť vlákniny viazať
tuk zvyšuje oproti kompozícii bez cyklodextrínovej zložky.
V inej forme vynález poskytuje jedlý prípravok starostlivosti o zdravie zmes prípravku
potravinovej vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu a aspoň jeden cyklodextrín na zníženie
absorpcie tuku z potravy.
Jedlým prípravkom starostlivosti o zdravie môže byť napríklad potravinový doplnok
alebo produkt nahradzujúci potravu.
Je zrejmé, že sa kompozície podľa vynálezu môžu inkorporovať do akejkoľvek formy
produktu vhodnej na konzumáciu ústami, alebo pre akúkoľvek známu alebo inak účinnú
formu podávania ústami. V niektorých uskutočneniach obsahuje prípravok potravinovej
vlákniny

nerozpustnú

vlákninu.

V niektorých

uskutočneniach

obsahuje

prípravok

potravinovej vlákniny rozpustnú vlákninu. V niektorých uskutočneniach obsahuje prípravok
potravinovej vlákniny nerozpustnú i rozpustnú vlákninu.
Ako je tu definovaná, potravinová vláknina rastlinného pôvodu zahŕňa akúkoľvek
jedlú rastlinnú vlákninu, ktorá vychytáva, absorbuje alebo inak viaže tuk.
Ako je tu definovaná, potravinová vláknina iného ako rastlinného pôvodu zahŕňa
akýkoľvek jedlý derivát polysacharidov, vrátane chitosanu, ktorý vychytáva, absorbuje alebo
inak viaže tuk.
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V niektorých uskutočneniach je prípravok potravinovej vlákniny odvodený z jedlej
kaktusovitej rastliny patriacej do podčeľade Opuntioideae, konkrétnejšie do rodu Opuntia,
ešte konkrétnejšie druhu Opuntia ficus-indica. V niektorých uskutočneniach je prípravok
potravinovej vlákniny odvodený z kladodií rastliny Opuntia ficus-indica.
V iných uskutočneniach je druhom čeľade kaktusovitých Opuntia robusta, Opuntia
amylacea, Opuntia steptracantha, Opuntia megacantha, a Opuntia cochenillifera, alebo ich
derivát.
Ešte v iných uskutočneniach je prípravok potravinovej vlákniny odvodený zo skupiny
rozpustnej vlákniny, neobmedzene zahŕňajúci akáciovú gumu, gumu guar, pektín s nízkym
obsahom metoxyskupín a s vysokým obsahom metoxyskupín, ovsené a jačmenné
betaglukany, karagenan, psyllium a jeho deriváty a zo skupiny nerozpustnej vlákniny,
neobmedzene zahŕňa vlákninu ovsených šupiek, vlákninu šupiek hrášku, vlákninu šupiek sóje,
vlákninu sójového kotyledonu, vlákninu cukrovej repy, celulózu, kukuričné otruby a ich
deriváty, alebo z kombinácie jednej alebo viacerých z týchto rozpustných alebo
nerozpustných vláknin.
Ako sa tu používa termín "cyklodextrín", zahŕňa nesubstituovaný alfa-, beta-, a gamacyklodextrín a substituovaný alfa-, beta- a gama-cyklodextrín, ako hydroxyalkyl-, alkyl-,
sulfoalyléter-, glykozylovaný, maltozylovaný a čiastočne acetylovaný alfa-, beta- a gamacyklodextrín a ich polymérne deriváty a kombinácie dvoch alebo viacerých z nich.
"Polymérny derivát" cyklodextrínu označuje sieťovaný cyklodextrín, v ktorom sú
monoméry medzi sebou kovalentne viazané cez epichlórhydrín alebo akýkoľvek iný vhodný
bifunkčný chemický reagent. Priemerná molárna hmotnosť vodorozpustných cyklodextrínových polymérov je výhodne medzi 1800 až 5000 Daltonmi.
V niektorých uskutočneniach je cyklodextrínom gama-cyklodextrín.
V niektorých uskutočneniach kompozícia obsahuje prípravok potravinovú vlákninu a
cyklodextrín v hmotnostnom pomere medzi 1:99 a 99:1.
V jednom uskutočnení je hmotnostný pomer v prípravku z potravinovej vlákniny a
cyklodextrínu medzi 95:5 a 60:40. V inom uskutočnení je hmotnostný pomer v prípravku
z potravinovej vlákniny a cyklodextrínu medzi 85:15 a 65:35.
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Produkt sa môže formulovať spolu s inými zložkami, vrátane iných účinných zložiek,
ktoré sa môžu pridávať do kompozície, alebo sa môžu komplexovať do cyklodextrínovej
kavity a tvoriť chránený inklúzny komplex. To je obzvlášť výhodné pokiaľ formulácia
obsahuje zložky s horkou chuťou, alebo prchavé materiály alebo materiály so sklonmi
k degradácii, ako príchute a niektoré vitamíny.
V druhom aspekte vynález poskytuje kompozíciu alebo jedlý prípravok starostlivosti o
zdravie podľa opisu vyššie, vhodný na liečbu hyperlipidémie a/alebo obezity.
V treťom aspekte vynález poskytuje kompozíciu alebo jedlý prípravok starostlivosti o
zdravie podľa opisu vyššie a biologicky aktívne činidlo vhodné na liečbu obezity.
Vo štvrtom aspekte vynález poskytuje kompozíciu alebo jedlý prípravok starostlivosti
o zdravie podľa opisu vyššie a biologicky aktívne činidlo vhodné na liečbu hyperlipidémie.
V druhom, treťom a štvrtom aspekte sa biologicky aktívne činidlo môže vyberať zo
skupiny pozostávajúcej z činidiel ovplyvňujúcich absorpciu, vrátane farmaceuticky účinných
činidiel ako je orlistat a cetilistat, alebo prírodných zložiek ako je extrakt z bielych fazúľ;
z činidiel ovplyvňujúcich chuť k jedlu, vrátane farmaceuticky účinných činidiel ako je
sibutramin, fentermin, dietylpropion, rimonabant a benzfetamin, alebo prírodných zložiek ako
je zemiakový škrob a glukomanan; z činidiel ovplyvňujúcich metabolizmus, ako je moxonidín
alebo prírodných zložiek ako je extrakt zo zeleného čaju, Citrus aurantium, alebo Garcinia
cambogia; činidiel znižujúcich cholesterol, vrátane farmaceuticky účinných činidiel ako sú
statiny (napr. atorvastatin, simvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, atď.), fibráty
(napr. gemfibrozil, bezafibrát, fenofibrát alebo ciprofibrát), vitamín B3 (niacín), sevestranty
žlčových kyselín (napr. kolestipol, cholestyramin) alebo prírodných zložiek ako sú rastlinné
steroidné zlúčeniny (napr. sitosterol, stigmasterol, kampesterol), alebo akýchkoľvek ich
kombinácií.
Orálne konzumovateľný prípravok starastlivosti o zdravie použitý na zníženie
absorpcie tuku môže príležitostne spôsobovať nežiaduce účinky; napríklad prípravok, ktorý
znižuje absorpciu tuku, môže ovplyvniť absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch,
konzumácia stravy bohatej na vlákninu môže viesť k nízkej absorpcii vápnika a tak ďalej.
Môže sa pridávať nutričný doplnok na obmedzenie tohto rizika.
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Preto jedlý prípravok starostlivosti o zdravie podľa vynálezu môže navyše obsahovať
nutričnú zložku. Nutričná zložka sa môže vybrať zo skupiny tvorenej vitamínmi a minerálmi
a ich kombináciami.
Vitamínom môže byť akýkoľvek z vitamínov alebo podobných nutrientov, ktorých
neobmedzujúce príklady zahŕňajú vitamín A, vitamín D, vitamín E, vitamín K, tiamín,
riboflavín, pyridoxín, vitamín B12, karotenoidy (napr., betakarotén, zeaxantín, luteín,
lykopén), niacín, kyselinu listovú, kyselinu pantoténovú, biotín, vitamín C, cholín, inozitol,
ich soli a deriváty a ich kombinácie. Je potrebné poznamenať, že vitamíny a nutrienty
rozpustné v tukoch sa najskôr budú viazať na účinné zložky kompozície a teda sa môžu
absorbovať zle.
Minerálom môže byť akýkoľvek z minerálov, ktorých neobmedzujúce príklady
zahŕňajú vápnik, fosfor, horčík, železo, zinok, mangán, meď, jód, sodík, draslík, molybdén,
selén, chróm, chlorid a ich kombinácie.
V niektorých uskutočneniach kompozícia alebo jedlý prípravok starostlivosti o zdravie
je vo vhodnej orálnej dávkovej forme, napríklad v tabletke, kapsule, v mäkkom géli, prášku,
roztoku, suspenzii, emulzii, géle a podobne.
Kompozícia alebo jedlý prípravok starostlivosti o zdravie môže ďalej obsahovať jeden
alebo viac nosičov, riedidiel, farmaceuticky akceptovateľných pomocných látok. V niektorých
uskutočneniach nosič, riedidlo a iné pomocné látky sa vyberajú v závislosti od zamýšľanej
ceste podávania, a odborník v odbore je schopný určiť najvhodnejšiu formuláciu pre každý
konkrétny prípad. V jednom uskutočnení sa pomocná látka vyberie zo skupiny tvorenej antiadherentnými činidlami, spojivami, poťahmi, dezintegrantmi, plnivami a riedidlami,
príchuťami, farbivami, klznými látkami, lubrikantmi, konzervačnými činidlami, sorbentmi,
sladidlami a ich kombináciami.
Spôsoby a farmaceutické nosiče pre prípravu farmaceutických kompozícií a
dávkovacích foriem sú v odbore dobre známe, ako uvádza napríklad publikácia Remington's
Pharmaceutical Sciences, 20. vydanie, Williams & Wilkins, Pennsylvania, USA.
V iných uskutočneniach sa jedlý prípravok starostlivosti o zdravie môže formulovať
pre modifikáciu uvoľňovania biologicky účinných zložiek. Orálne dávkovacie formy môžu
mať enterický poťah alebo povrchový poťah s retardantom, ktorý riadi a/alebo spomaľuje
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rozpúšťanie biologicky účinných zložiek. Alternatívne sa môže použiť dávkovacia forma,
ktorá inkorporuje retardačné pomocné látky a poskytuje spomaľované alebo modifikované
uvoľňovanie matrice alebo biologicky účinných látok, ktoré sú potiahnuté alebo
enkapsulované na modifikáciu profilov rozpúšťania a uvoľňovania, aby vyhovovali rôznym
kombináciám biologicky účinných látok a nutrientov, alebo pre účely maximalizácie
biodostupnosťi a fyziologického účinku konkrétne, pokiaľ dávkovacia forma zahŕňa
kompozíciu podľa vynálezu a ďalšie nutrienty.
V piatom aspekte vynález poskytuje spôsob znižovania absorpcie tuku z potravy,
zahŕňajúci krok podávania kompozície alebo jedlého prípravok starostlivosti o zdravie podľa
vynálezu subjektu, ktorý potrebuje takúto liečbu.
V šiestom aspektu vynález poskytuje spôsob znižovania nárastu hmotnosti, zahŕňajúci
krok podávania kompozície alebo jedlého prípravok starostlivosti o zdravie podľa vynálezu
subjektu, ktorý potrebuje takúto liečbu.
V siedmom aspekte vynález poskytuje spôsob liečby obezity, zahŕňajúci krok
podávania kompozície alebo prípravok starostlivosti o zdravie podľa vynálezu subjektu, ktorý
potrebuje takúto liečbu.
V ôsmom aspekte vynález poskytuje spôsob liečby hyperlipidémie, zahŕňajúci krok
podávania kompozície alebo jedlého prípravok starostlivosti o zdravie podľa vynálezu
subjektu, ktorý potrebuje takúto liečbu.
V deviatom aspekte vynález poskytuje použitie kompozície alebo jedlého prípravok
starostlivosti o zdravie podľa vynálezu na:
(a) znižovanie absorpcie tuku z potravy,
(b) liečbu obezity,
(c) znižovanie nárastu hmotnosti,
(d) udržiavanie zdravej hladiny lipidov alebo cholesterolu v krvi, alebo
(e) liečbu hyperlipidémie.
V desiatom aspekte vynález poskytuje použitie kompozície alebo jedlého prípravok
starostlivosti o zdravie podľa vynálezu na výrobu liečiva na:

10

(a) znižovanie absorpcie tuku z potravy,
(b) liečbu obezity,
(c) znižovanie nárastu hmotnosti,
(d) udržiavanie zdravej hladiny lipidov alebo cholesterolu v krvi, alebo
(e) liečbu hyperlipidémie.
V jedenástom aspekte vynález poskytuje kompozíciu alebo jedlý prípravok
starostlivosti o zdravie podľa vynálezu na:
(a) znižovanie absorpcie tuku z potravy,
(b) liečbu obezity,
(c) znižovanie nárastu hmotnosti,
(d) udržiavanie zdravej hladiny lipidov alebo cholesterolu v krvi, alebo
(e) liečbu hyperlipidémie.
Kompozícia alebo jedlý prípravok sa denne podávajú orálne subjektu. Kompozícia
alebo jedlý prípravok sa najlepšie podáva spolu s jedlom alebo po ňom, v závislosti od danej
dávkovej formy; napríklad kapsule alebo prášok sa môžu podávať asi 30 minút až hodinu po
jedle.
Subjektom je cicavec. Cicavcom môže byť človek, hospodárske zviera, spoločenské
zviera alebo zviera zo zoo. Hoci sa predpokladá najmä použitie kompozície podľa vynálezu
pre ľudí, sú taktiež aplikovateľné vo veterinárnej liečbe, vrátane liečby spoločenských zvierat
ako mačiek a psov, hospodárskych zvierat, ako koní, dobytka a oviec, alebo zvierat zo zoo,
ako sú iné primáty ako ľudia, mačkovité, psovité, párno- a nepárnokopytníci.
Dávkovanie závisí od rozhodnutia lekára alebo veterinára a závisí od pôvodu a štádia
liečeného stavu, veku a všeobecného zdravotného stavu liečeného subjektu a akejkoľvek
predchádzajúcej prípadne podávanej liečby. Predpokladá sa, že sa môže použiť široké
rozmedzie dávok, vzhľadom na netoxickú povahu kompozície. Napríklad dávkou môže byť
až 7,5 g za deň.
V niektorých uskutočneniach sú dávky v rozmedzí 500 mg-1,5 g na jedno jedlo,
podávané 2 až 3 krát denne. Dávka teda môže byť 500, 555, 600, 650, 700, 750, 800, 850,
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900, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, alebo 1500 mg na jedno
jedlo.
V dvanástom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy zmesi kompozície podľa
vynálezu, zahŕňajúci nasledujúce kroky:
(a) zmiešanie prípravku potravinovej vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu s aspoň
jedným cyklodextrínom;
(b) pridanie vody,
(c) podrobenie takto vytvorenej zmesi šmykovej sile pri asi teplote miestnosti do
zmiešania a dosiahnutia homogenity;
(d) sušenie zmesi na získanie obsahu vody 5 % alebo menej; a
(e) zníženie veľkosti častíc sušenej zmiešanej zmesi.
Napríklad šmyková rýchlosť v kroku (d) sa môže výhodne aplikovať spoločným
hnetením pomocou dvojzávitových hnetačov, po ktorom nasleduje extrúzia; zníženie veľkosti
častíc v kroku (f) sa môže dosiahnuť mletím a preosievaním cez sito s vhodnými otvormi, ako
EP sito číslo 5 alebo číslo 10.
Odborníci ocenia, že len fyzikálna zmes prípravku potravinovej vlákniny rastlinného
alebo iného pôvodu a cyklodextrínu a akýchkoľvek ďalších zložiek sa môže pripraviť
spôsobmi, ktoré sú v odbore dobre známe.
V trinástom aspekte vynález poskytuje spôsob zvyšovania schopnosti prípravku
potravinovej vlákniny rastlinného alebo iného pôvodu viazať tuk, ktorý zahŕňa krok
podrobenia vlákniny fyzikálnej interakcii s cyklodextrínom.

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
Obrázok 1 je graf ilustrujúci účinok rôznych kompozícií kaktusovej vlákniny a
cyklodextrínu na biodostupnosť tuku v modelovej emulzii.
Obrázok 2 je graf ilustrujúci účinok proti obezite s nosičom (pramenitá voda), v prvej
liečenej skupine (prípravok kaktusová vláknina & gama-cyklodextrín 7,5:1,5) a
v druhej liečenej skupine (kaktusová vláknina).

12

Obrázok 3 je graf ilustrujúci nestráviteľnosť tuku s nosičom (pramenitá voda), v prvej
liečenej skupine (prípravok kaktusová vláknina & gama-cyklodextrín 7,5:1,5) a
v druhej liečenej skupine (kaktusová vláknina).
Obrázok 4 je stĺpcový graf ilustrujúci deemulgačnú kapacitu rôznej rastlinnej a inej
vlákniny.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
Podľa opisu "jedlý prípravok starostlivosti o zdravie" je potravinový alebo
zdravotnícky doplnok adaptovaný pre konzumáciu ústami, ale sám o sebe nie je jedlom.
"Jedlá" rastlina alebo produkt označuje fakt, že ju môžu konzumovať ľudia alebo
zvieratá bez toho, aby pocítili zásadné škodlivé účinky. Veľmi malé a/alebo prechodné
škodlivé účinky sa môžu tolerovať.
"Vláknina" je polysacharidová zložka, ktorá nedegraduje na absorbovateľné jednotky
v žalúdku alebo tenkom čreve. Rozpustná vláknina je rozpustnejšia vo vode v porovnaní
s nerozpustnou vlákninou. Potravinová vláknina sa ďalej klasifikuje na fermentovateľnú a
nefermentovateľnú v závislosti od toho, či nestrávenú vlákninu môžu spracovať mikróby
v hrubom čreve.
Výraz "biodostupnosť tuku" označuje stupeň a rýchlosť, ktorou sa tuk absorbuje do
tela z čriev.
Výraz "absorpcia tuku z potravy" označuje spôsob, akým produkty trávenia tuku
prítomného v potrave prechádzajú sliznicou čreva do krvi alebo lymfy. Tuk z potravy je
z veľkej časti neutrálny tuk alebo triglycerid a taktiež zahŕňa fosfolipidy, steroly ako
cholesterol, a mnoho minoritných lipidov s obsahom v tuku rozpustných vitamínov. Tenké
črevo taktiež obsahuje lipidy z odlupujúcich sa buniek epitelu a cholesterol dodávaný žlčou.
Pre absorpciu triglyceridov sa veľké agregáty potravinových triglyceridov, ktoré sú virtuálne
nerozpustné vo vodnom prostredí, musia fyzicky rozštiepiť a udržiavať v suspenzii; tento
spôsob sa nazýva emulgácia. Molekuly triglyceridov sa taktiež musia enzymaticky natráviť na
získanie monoglyceridov a mastných kyselín, ktoré môžu účinne difundovať pre transport do
enterocytov. Tieto spôsoby sprostredkovávajú žlčové soli a pankreatická lipáza, ktoré sa
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miešajú s natrávenou potravou a pôsobia vo vnútornej časti tenkého čreva. Žlčové soli sú
taktiež nevyhnutné na rozpúšťanie ďalších lipidov, vrátane cholesterolu.
"Kaktusová vláknina" označuje prášok z kaktusovej vlákniny vyrobený z kaktusu
patriaceho do podčeľade Opuntioideae. V jednej forme vynálezu tento prášok sa vyrába z
Opuntia ficus-indica spôsobom opísaným v US patentovej prihláške č. US 20040126444.
"Cyklodextríny" (CD), prípadne nazývané ako cyklické dextríny, sú enzymaticky
modifikované deriváty škrobu, cyklické maltooligoméry tvorené jednotkami D-glukózy.
(Szejtli, J.: Cyclodextrin Technology, Kluwer vyd. Dordrecht, Holandsko, 1988).
Priemyslovo vyrobené, komerčne dostupné cyklodextríny sa nazývajú alfa-, beta- a gamacyklodextríny. Sú tvorené šiestimi, siedmimi alebo ôsmimi jednotkami glukózy, spojené alfa1,4-glykozidickými väzbami. Alfa-cyklodextrín je cyklohexaamylóza, beta-cyklodextrín je
cykloheptaamylóza a gama-cyklodextrín je cyklooktaamylóza. Všetky tri skupiny
cyklodextrínov považujú regulačné orgány za patriace do kategórie produktov, ktoré sú
"všeobecne považované za bezpečné". Ako sa tu používa, termín "cyklodextrín" taktiež
zahŕňa substituované alfa-, beta- a gama-cyklodextríny, ako hydroxyalkyl-, alkyl-,
sulfoalyléter-, glykozylované, maltozylované, a čiastočne acetylované alfa-, beta- a gamacyklodextríny, ich polymérne deriváty a akékoľvek ich kombinácie. Cyklodextrín, ako sa tu
používa, môže ďalej zahŕňať použitie dextrínovej skupiny, ktorá taktiež zahŕňa maltodextrín a
jeho deriváty.
"Polymérny derivát" cyklodextrínu označuje sieťovaný cyklodextrín, kde sú
monoméry spolu kovalentne viazané cez epichlórhydrín alebo iný vhodný bifunkčný
chemický reagens. Priemerná molárna hmotnosť vodorozpustných cyklodextrínových
polymérov je výhodne medzi 1800 až 5000 Daltonmi.
"Zmiešaná zmes", ako sa označuje v príkladoch, je pevný prípravok vytvorený
miešaním potravinovej vlákniny s cyklodextrínom pri podmienkach, v ktorých cyklodextrín
môže interagovať s vláknitou matricou potravinovej vlákniny, napríklad podrobením
potravinovej vlákniny a cyklodextrínu šmykovej rýchlosti.
"Deemulgačná schopnosť", "deemulgačný účinok" alebo "deemulgačná účinnosť"
označuje odstránenie stráviteľných mikrometrových kvapôčiek tuku z modelovej natráveniny
(emulzia) indukciou ich koalescencie a teda premenením do nestráviteľných mikrometrových
kvapôčiek tuku. Deemulgačná schopnosť kompozície alebo činidla slúži na predpovedanie ich
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schopnosti blokovať emulgáciu lipidov v čreve a tak blokovať absorpciu lipidov.
Deemulgačná schopnosť taktiež koreluje so schopnosťou kompozície viazať tuky alebo
schopnosťou kompozície eliminovať tuk.
Termín "tuk", ako sa tu používa, pokiaľ nie je uvedené inak, označuje oleje, lipidy,
tukové materiály alebo ich kombinácie.
"Hyperlipidémia" je zvýšená hladina lipidov v krvi. Tieto lipidy zahŕňajú cholesterol,
estery cholesterolu, fosfolipidy a triglyceridy.
"Žlčová soľ" je prírodný surfaktant, ktorý je nutný pre účinné trávenie a absorpciu
tukov pre metabolizmus. Žlčové soli sú konjugáty žlčových kyselín s glycínom alebo
taurínom. U ľudí sú najvýznamnejšími žlčovými kyselinami kyselina cholová, kyselina
deoxycholová a kyselina chenodeoxycholová. Pred sekréeiou pečeňou sa spájajú s glycínom
alebo taurínom. Žlčové soli do určitej miery pôsobia ako detergenty, pomáhajú emulgovať
tuky jemne dispergované v mikroemulzii. Zvyšovaním interfaciálneho povrchu tukov v
natrávenine (polotekutá hmota čiastočne natráveného jedla vylučovaná žalúdkom do
dvanástorníka), žlčové soli pomáhajú enzymatickému pôsobeniu lipáz, a tým napomáhajú
absorpcii mastných kyselín z tenkého čreva. Pokiaľ v dvanástorníku chýbajú žlčové soli,
alebo sú viazané, takže je ich účinok blokovaný, alebo sa nemôžu stráviť, neabsorbovaný tuk
sa vylučuje fekáliami.
V niektorých

uskutočneniach

kompozícia

obsahuje

potravinovú

vlákninu

a

cyklodextrín v hmotnostnom pomere medzi 1:99 a 99:1. Teda tento pomer môže byť 1:99,
2:98, 3:97, 4:96, 5:95, 6:94, 7:93, 8:92, 9:91, 10:90, 11:89, 12:88, 13;87, 14:86, 15:85, 16:84
17:83, 18:82, 19:81, 20:80, 21:79, 22:78, 23:77, 24:76, 25:75, 26:74, 27:73, 28:72, 29:71,
30:70, 31:69, 32:68, 33:67, 34:66, 35:65, 36:64, 37:63, 38:62, 39:61, 40:60, 41:59, 42:58,
43:57, 44:56, 45:55, 46:54, 47:53, 48:52, 49:51, 50:50, 51:49, 52:48, 53:47, 54:46, 55:45,
56:44, 57:43, 58:42, 59:41, 60:40, 61:39, 62:38, 63:37, 64:36, 65:35, 66:34, 67:33, 68:32,
69:31, 70:30, 71:29, 72:28, 73:27, 74:26, 75:25, 76:24, 77:23, 78:22, 79:21, 80:20, 81:19,
82:18, 83:17, 84:16, 85:15, 86:14, 87:13, 88:12, 89:11, 90:10, 91:9, 92:8, 93:7, 94:6, 95:5,
96:4, 97:3, 98:2 alebo 99:1.
V jednom uskutočnení je hmotnostný pomer potravinovej vlákniny a cyklodextrínu
medzi 95:5 a 60:40. V inom uskutočnení je hmotnostný pomer potravinovej vlákniny a
cyklodextrínu medzi 85:15 a 65:35.
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Vyvinuli sme in vitro model, ktorý simuluje in vivo natráveninu so žlčou a tukom
(emulzia) na vyhodnotenie účinnosti študovaných materiálov.
Emulzia pripravená s Na-deoxycholátom sa ukázala ako najvhodnejší model
natráveniny, pretože vykazovala zmeny, ktoré boli viditeľné pri spôsobe trávenia tuku, a
vykazovala jasnejšie a konzistentné výsledky. Avšak emulzie pripravené zo sójového lecitínu
sa môžu taktiež použiť.
Modelové emulzie tuk-Na-deoxycholát vykazovali vhodnú stabilitu po relatívne
rýchlych porovnávacích laboratórnych testoch. Zaznamenávali sa zmeny v stabilite po
expozícii týchto emulzií účinkom kaktusového prášku, jablčnej vlákniny, ovsenej vlákniny,
žraločej chrupavky, chondroitínsulfátu, chitosanu, cyklodextrínov, alebo kombináciách týchto
vláknin s cyklodextrínom. Vyvinuli sa potom štúdie delenia fáz umožňujúce vizualizáciu a
kvantifikáciu spôsobu deemulgácie v čase.
Preukázali sme exponenciálny nárast účinku deemulgácie v určitých kombináciách
vláknina/cyklodextrín

v experimentálnom

modeli

emulzia

tuk/žlčová

soľ

pomocou

kompozície zmesi podľa vynálezu. Stupeň deemulgácie modelu emulzia tuk/žlčová soľ
spôsobený kompozíciou slúži na predpovedanie schopnosti kompozícií podľa vynálezu
blokovať emulgáciu lipidov in vivo žlčovými soľami a s tým spojenú absorpciu potravinového
tuku.
Bez toho, aby sme sa chceli obmedziť akýmkoľvek navrhovaným mechanizmom
pozorovaných zvýšených účinkov, veríme, že konkrétna potravinová vláknina môže fyzikálne
interagovať v zmesi s cyklodextrínom, ktorý zásadne zvyšuje jej schopnosť viazať tuk alebo
schopnosť eliminovať tuk a že štruktúrne zmeny vznikajúce počas tejto fyzikálnej interakcie
spolu s vlastnosťami pôvodných zložiek vedú k zvýšenej účinnosti na znižovanie absorpcie
tuku z potravy. Teda okrem použitia omnoho nižších dávok cyklodextrínu ako navrhuje
doterajší stav, fyzikálna interakcia medzi určitou potravinovou vlákninou a cyklodextrínom
dosiaľ nebola opísaná ani navrhnutá.
Zistili sme, že deemulgáciu tuku potravinovou vlákninou rastlinného alebo iného
pôvodu, a najmä kaktusovou vlákninou, jablčnou vlákninou a chitosanom v in vitro
experimentálnom modeli emulzia žlčová soľ/tuk je možné zlepšiť predchádzajúcim
spracovaním s cyklodextrínom. Taktiež sme na tomto modeli preukázali, že nízke dávky
cyklodextrínu v zmesi s určitou rastlinnou vlákninou, vrátane kaktusovej vlákniny a jablčnej
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vlákniny, vykazujú vyššiu účinnosť ako kompozície podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré
používajú omnoho vyššie dávky cyklodextrínu, čím sa znižuje cena prevencie alebo liečby.
Štúdie in vitro s modelovou emulziou preukázali, že samotná kaktusová vláknina je
účinné deemulgačné činidlo, jej použitie viedlo k agregácii mikroskopických kvapiek
emulzie, prípadnému oddeleniu fáz tuku a vody v emulzii. Preukázalo sa taktiež, že samotný
cyklodextrín nespôsobuje

deemulgáciu

modelovej

emulzie.

Tento

jav

je

možné

pravdepodobne pripočítať afinite surfaktantov ku kaktusovej vláknine. Miera deemulgácie
spôsobená testovanými materiálmi sa používa na predpovedanie schopnosti týchto materiálov
znižovať biodostupnosť in vivo. Hoci veríme, že konkrétna trieda alebo identita cyklodextrínu
v uvedených experimentoch nie je dôležitá, zistili sme, že gama-cyklodextrín je najúčinnejší.
V sérii ďalších štúdií sa preukázalo, že zatiaľ čo pri použití fyzikálnej zmesi alebo
vopred spracovanej zmiešanej zmesi kaktusovej vlákniny a cyklodextrínov dochádza k
zvýšenej schopnosti deemulgácie v porovnaní s účinkom samotnej kaktusovej vlákniny,
exponenciálny nárast v deemulgačnom účinku je možné pozorovať iba pri emulzii ošetrenej
zmiešanou zmesou kaktusovej vlákniny s cyklodextrínom. Podobný exponenciálny nárast v
deemulgácii sa preukázal pri zmiešaní jablčnej vlákniny s cyklodextrínom. Z testovaných
cyklodextrínov bolo možné pozorovať najvýznamnejší synergický účinok vo vopred
spracovanej zmesi gama-cyklodextrínu a kaktusovej vlákniny, ako ilustruje obrázok 1.
Výsledky in vitro testov naznačujú, že kompozície obsahujúce kaktusovú vlákninu a
gama-cyklodextrín vo forme pevnej zmesi sú zvlášť výhodné na účinné riadenie hmotnosti.
Účinnosť kompozície sa môže ľahko testovať in vivo, pomocou spôsobov veľmi dobre
známych v odbore.
V konkrétnom uskutočnení predloženého vynálezu môže kompozícia kaktusovej
vlákniny a cyklodextrínu ďalej obsahovať biologicky aktívne činidlo vhodné na liečbu
obezity a hyperlipidémie. Biologicky aktívne činidlo sa môže vybrať zo skupiny
pozostávajúcej z činidiel ovplyvňujúcich absorpciu, vrátane farmaceuticky účinných činidiel
ako je orlistat a cetilistat, alebo prírodných zložiek, ako je extrakt z bielych fazúľ; činidiel
ovplyvňujúcich chuť do jedla, vrátane farmaceuticky účinných činidiel, ako je sibutramin,
fentermin, dietylpropion, rimonabant a benzfetamin, alebo prírodných zložiek, ako je
zemiakový škrob a glukomanan; metabolizmus ovplyvňujúcich činidiel, ako je moxonidín
alebo prírodných zložiek ako sú extrakty zeleného čaju, Citrus aurantium, alebo Garcinia
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cambogia; činidiel znižujúcich hladinu cholesterolu, vrátane farmaceuticky účinných činidiel
ako sú statiny (napr. atorvastatin, simvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatín atď.),
fibrátov (napr. gemfibrozil, bezafibrát, fenofibrát alebo ciprofibrát), vitamín B3 (niacin),
sekvestrantov žlčových kyselín (napr. kolestipol, cholestyramin) alebo prírodných zložiek ako
sú rastlinné steroidné zlúčeniny (napr. sitosterol, stigmasterol, kampesterol), alebo akékoľvek
ich kombinácie.
V inom konkrétnom uskutočnení predloženého vynálezu kompozícia kaktusovej
vlákniny a cyklodextrínov môže ďalej obsahovať nutričnú zložku vybratú zo skupiny tvorenej
vitamínmi a minerálmi a akejkoľvek ich kombinácie. Vitamínom môže byť akýkoľvek
z vitamínov alebo podobných nutrientov, ktorých neobmedzujúce príklady zahŕňajú vitamín
A, vitamín D, vitamín E, vitamín K, tiamín, riboflavín, pyridoxín, vitamín B12, karotenoidy
(napr. betakarotén, zeaxantín, luteín, lykopén), niacín, kyselinu listovú, kyselinu pantoténovú,
biotín, vitamín C, cholín, inozitol, ich soli a deriváty a ich kombinácie. Minerálom môže byť
akýkoľvek z minerálov, ktorých neobmedzujúce príklady zahŕňajú vápnik, fosfor, horčík,
železo, zinok, mangán, meď, jód, sodík, draslík, molybdén, selén, chróm, chlorid a ich
kombinácie.
Vynález je ďalej opísaný podrobne iba pomocou nasledujúcich neobmedzujúcich
príkladov a obrázkov. Všetky zlúčeniny a materiály použité v príkladoch sú komerčne
dostupné.
PRÍKLADY
Kaktusový prášok
Kaktusový prášok používaný v opísaných príkladoch sa vyrába z Opuntia ficus-indica
spôsobom US patentovej prihlášky (číslo publikácie US20040126444). Komplex vlákniny
obsahuje dva druhy vlákniny v asi rovnakom pomere, nerozpustnú vlákninu a rozpustnú
vlákninu. Nerozpustnou vlákninou je polymér nerozpustný vo vode pri neutrálnom pH a
teplote miestnosti. Rozpustnou vlákninou je rozpustná polysacharidová potravinová vláknina
obsahujúca pektín, gumu a sliz a tvorí tekutý gél v žalúdku. Zvýšenie pH od žalúdka do
tenkého čreva neovplyvňuje stabilitu gélu.
Pektínová zložka vlákniny z Opuntia ficus-indica má nízky stupeň metoxylácie (teda
stupeň metoxylácie < 50 %) a vysoký stupeň metoxylácie (teda stupeň metoxylácie > 50%);

18

relatívny podiel nízkeho stupňa metoxylácie a vysokého stupňa závisí od častí kaktusu
(Goycoolea F.M. a A. Cardenas: "Pectins from Opuntia spp: a short review" J.PACD 2003
17-19). Komplex vlákniny z Opuntia ficus-indica obsahuje potravinovú vlákninu (asi 45 %),
rozpustné cukry, proteíny, lipidy, vitamíny minerály (najmä vápnik a fosfor) a aminokyseliny.
Kaktusový prášok môže prípadne obsahovať granulovanú akáciovú gumu ako pomocnú látku
v množstve v rozsahu 5 až 35 % ako pomocnú látku pre granuláciu.
Jablčná vláknina, ovsená vláknina, chrupavky, chondroitín a chitosan, ktoré sa tu
testovali na deemulgačné účinky, boli získané z nasledujúcich zdrojov s opísanými
špecifikáciami:
Testovaný materiál

Zdroj

Špecifikácia

jablčná vláknina

rastlina

> 50 % potravinovej vlákniny

Ovsená vláknina

rastlina

> 90 % potravinovej vlákniny

chrupavky

zviera (žralok)

≥ 40 % proteínov

chondroitín

zviera (žralok)

> 90 % chondroitín sulfátu

chitosan

zviera (kôrovce)

> 70 % stupeň deacetylácie

Surfaktant:
natrium deoxycholát: produkt firmy Sigma-Aldrich (>97%):
natrium dodecylsulfát (SDS): produkt firmy Merck (>99,0%);
sójový lecitín: komerčný potravinový doplnok (96%) (BiYo-Product Ltd., Maďarsko)
Cyklodextríny:
alfa-cyklodextrín (CYL-2322);
beta-cyklodextrín (CYL-2518/2);
gama- cyklodextrín (CYL-2323):
produkty od firmy CycloLab Ltd., Maďarsko
Ďalšie reagenty:
slnečnicový olej: komerčný potravinový produkt: značka "Vénusz" (produkt firmy
Bunge Co., Maďarsko)
sudánska červená, v oleji rozpustné farbivo (produkt firmy Reanal, Maďarsko)
všetky ďalšie použité reagenty boli komerčné produkty s analytickým stupňom čistoty a vo
všetkých experimentoch sa používala destilovaná voda.
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Príklad 1
Modelová natrávenina (emulzia tuku a Na deoxycholátu)
Modelová emulzia sa skladala zo
48 g slnečnicového oleja (nasýteného sudánskou červenou)
350 g destilovanej vody
0,58 g natrium deoxycholátu
a pripravovala sa homogenizáciou v Ultra-turrax homogenizéri 5 minút pri 9000 RPM.
Príklad 2 (a)
Príprava zmesi gama-cyklodextrínu a kaktusovej vlákniny
600 g sušenej kompozície potravinovej vlákniny pôvodom z rastliny druhu Opuntia
ficus indica sa triturovalo s 300 g vopred amortizovaného gama-cyklodextrínového prášku. Po
pridaní 200 ml vody sa zmes upravovala mechanickou aktiváciou pomocou šmykovej sily
hnetením v dvojzávitovom hnetači pri teplote miestnosti počas 30 minút, kým sa nezískala
homogénna zmes a potom nasledovala extrudácia. Voda obsiahnutá v zmesi sa odstránila vo
vákuu pri 40 °C na menej ako 5,0 % hmotn. Sušená zmes sa granulovala a preosievala na
rozbitie hrudiek na prášok; veľkosť častíc nie je dôležitá.
(b) Podobne sa pripravovali zmiešané zmesi alfa- alebo beta-cyklodextrínu
s kaktusovou vlákninou.
(c) Podobne sa pripravovali zmiešané zmesi gama-cyklodextrínu s kaktusovou
vlákninou v pomere 1,5:7,5 použitím 150 g gama-cyklodextrínu a 750 g kaktusovej vlákniny.
(d) Podobne sa pripravovali zmiešané zmesi gama-cyklodextrínu s inou rastlinnou
vlákninou a vlákninou iného pôvodu, vrátane jablčnej vlákniny, ovsenej vlákniny, žraločích
chrupaviek, chondroitínsulfátu a chitosanu.
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Príklad 3 (a)
Príprava fyzikálnej zmesi gama- cyklodextrínu a kaktusovej vlákniny
600 g sušenej kompozície potravinovej vlákniny pôvodom z rastliny druhu Opuntia
ficus indica sa triturovalo s 300 g vopred amorfizovaného gama-cyklodextrínového prášku.
Fyzikálna zmes prášku sa homogenizovala suchým miešaním a použila sa bez ďalšej úpravy.
(b) Podobne sa pripravovali zmesi alfa- alebo beta-cyklodextrínu s kaktusovou
vlákninou.
(c) Podobne sa pripravovala fyzikálna zmes gama-cyklodextrínu s kaktusovou
vlákninou v pomere 1,5:7,5 použitím 150 g gama-cyklodextrínu a 750 g kaktusovej
vlákniny.
(d) Podobne sa pripravovali fyzikálne zmesi gama-cyklodextrínu s inou rastlinnou
vlákninou a vlákninou iného pôvodu, vrátane jablčnej vlákniny, ovsenej vlákniny,
žraločích chrupaviek, chondroitínsulfátu a chitosanu.
Príklad 4
In vitro účinnosť študovaných materiálov na modelovú emulziu
Testované materiály pripravené podľa príkladov 2(a), 2(b), 2(d), 3(a) 3(b) a 3(d) sa
každý pridali do 50 g emulzie pripravenej podľa príkladu 1, podľa rozvrhu v tabuľkách 1 a 2.
Deemulgačný účinok testovaných materiálov je meradlom ich schopnosti znižovať
biodostupnosť potravinového tuku.
Tabuľka 1
Testované materiály pre evaluáciu deemulgačných účinkov kaktusovej vlákniny /
cyklodextrínu v systéme modelovej emulzie
Testovaná vzorka

Kaktusová
vláknina

emulzia + kaktusová vláknina

0,6 g

emulzia + alfa-CD
emulzia + beta-CD
emulzia + alfa-CD + beta-CD (fyzikálna zmes)

alfaCD

betaCD

0,3 g
0,3 g
0,15 g 0,15 g

gamaCD
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Testované materiály pre evaluáciu deemulgačných účinkov kaktusovej vlákniny /
cyklodextrínu v systéme modelovej emulzie
Testovaná vzorka

Kaktusová
vláknina

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD
0,6 g
(fyzikálna zmes)

alfaCD

betaCD

gamaCD

0,3 g

emulzia + kaktusová vláknina + beta-CD
0,6 g
(fyzikálna zmes)

0,3 g

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD + beta0,6 g
CD (fyzikálna zmes)

0,15 g 0,15 g

emulzia + kaktusová vláknina + gama-CD
0,6 g
(fyzikálna zmes)

0,3 g

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD
0,6 g
(zmiešaná zmes)

0,3 g

emulzia + kaktusová vláknina + beta-CD
0,6 g
(zmiešaná zmes)

0,3 g

emulzia + kaktusová vláknina + gama-CD
0,6 g
(zmiešaná zmes)

0,3 g

Štúdia delenia fáz- volumetrický test
50 g zásobného roztoku emulzie sa rozdelí medzi vopred odvážené pevné aditíva pri
stálom miernom miešaní zásobnej emulzie. 50 ml homogenizovaných vzoriek sa plní do
odmerného valca, takže sa môže pozorovať a zaznamenávať rýchlosť a miera delenia fáz a
objem oddelených fáz (hornej) olejovitej emulznej fázy a množstvo čistých vrstiev oleja,
ktoré prípadne vznikajú ako miera deemulgačného účinku aditív.
Počas oddeľovania fáz sa mikrokvapôčky oleja v emulzii spájajú do väčších kvapiek
oleja v emulzii a tvoria vrstvu emulzie bohatej na olej, ktorá pláva na hornej vrstve emulzie.
Indikuje to intenzívnejšia farba sudánskej červenej v oleji. Kompaktnejšia vrstva bohatá na
olej indikuje silnejšiu schopnosť deemulgácie testovaných materiálov. Po jednej hodine státia
sa testované vzorky skúmali a meral sa objem olejovitej fázy. Výsledky ukazuje tabuľka 3.
Tabuľka 2
Testované materiály pre evaluáciu deemulgačného účinku rôznych rastlinných/gamaCD a nerastlinných/gama CD v systéme modelovej emulzie
Testovaná vzorka

Kaktusová vláknina

Gama CD

emulzia + kaktusová vláknina

0,6 g

0g

emulzia + kaktusová vláknina + gama CD (fyzikálna 0,5 g

0,1 g
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Testované materiály pre evaluáciu deemulgačného účinku rôznych rastlinných/gamaCD a nerastlinných/gama CD v systéme modelovej emulzie
Testovaná vzorka

Kaktusová vláknina

Gama CD

zmes)
emulzia + kaktusová vláknina + gama CD (zmiešaná
0,5 g
zmes)

0,1 g

emulzia + jablčná vláknina

0g

0,6 g

emulzia + jablčná vláknina + gama CD (fyzikálna zmes) 0,5 g

0,1 g

emulzia + jablčná vláknina + gama CD (zmiešaná zmes) 0,5 g

0,1 g

emulzia + ovsená vláknina

0g

0,6 g

emulzia + ovsená vláknina + gama CD (fyzikálna zmes) 0,5 g

0,1 g

emulzia + ovsená vláknina + gama CD (zmiešaná zmes) 0,5 g

0,1 g

emulzia + chrupavky

0,6 g

0g

emulzia + chrupavky + gama CD (fyzikálna zmes)

0,5 g

0,1 g

emulzia + chrupavky + gama CD (zmiešaná zmes)

0,5 g

0,1 g

emulzia + chondroitín

0,6 g

0g

emulzia + chondroitín + gama CD (fyzikálna zmes)

0,5 g

0,1 g

emulzia + chondroitín + gama CD (zmiešaná zmes)

0,5 g

0,1 g

emulzia + chitosan

0,6 g

0g

emulzia + chitosan + gama CD (fyzikálna zmes)

0,5 g

0,1 g

emulzia + chitosan + gama CD (zmiešaná zmes)

0,5 g

0,1 g

Štúdia delenia fáz- volumetrický test
50 g zásobnej emulzie sa rozdelí na vopred odvážené pevné aditíva a kontinuálne sa
mieša, až sa vytvoria homogenizované vzorky. Homogenizované vzorky sa plnia do
odmerných valcov, takže sa môže pozorovať a zaznamenať rýchlosť a miera delenia fáz.
Počas delenia fáz sa mikrokvapôčky oleja v emulzii spájajú do väčších kvapiek a
tvoria vrstvu olejovitej emulzie, ktorá pláva na hornej vrstve emulzie. To indikuje
intenzívnejšia farba sudánskej červenej v oleji. Kompaktnejšia olejovitá fáza indikuje silnejšiu
schopnosť deemulgácie testovaných materiálov. Po 24 hodinách státia sa testované vzorky
skúmali a meral sa objem kompaktnejšej olejovité fázy. Výsledky ukazuje tabuľka 4.
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Tabuľka 3
Výsledky testu deemulgácie
Testované vzorky

objem olejovitej % zvýšenia deemulgácie (Dx)
fázy (Vx)
voči referencii*

emulzia + kaktusová vláknina

17 ml

Referencia

emulzia + alfa-CD

0 ml

bez deemulgácie

emulzia + beta-CD

0 ml

bez deemulgácie

emulzia + alfa-CD + beta-CD (fyzikálna
0 ml
zmes)

bez deemulgácie

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD
15 ml
(fyzikálna zmes)

12

emulzia + kaktusová vláknina + beta-CD
14 ml
(fyzikálna zmes)

18

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD
12 ml
+ beta-CD (fyzikálna zmes)

29

emulzia + kaktusová vláknina + gama-CD
13 ml
(fyzikálna zmes)

24

emulzia + kaktusová vláknina + alfa-CD
11 ml
(zmiešaná zmes)

35

emulzia + kaktusová vláknina + beta-CD
8 ml
(zmiešaná zmes)

53

emulzia + kaktusová vláknina + gama-CD
6 ml
(zmiešaná zmes)

65

* vypočítané podľa vzorca
kde x = testovaná vzorka; V1 = objem olejovitej fázy referencie' (testovaná vzorka 1; emulzia
+ kaktusová vláknina).

Výsledky tejto štúdie delenia fáz ilustruje obrázok 1 (kaktusová vláknina) a ukazuje, že
spôsob predchádzajúcej úpravy (fyzikálna zmes vs. "zmiešaná zmes") má veľmi významný
účinok na zníženie biodostupnosti tuku, zmesi majú omnoho väčší účinok pri použití
kaktusovej vlákniny. Rozdiely vo veľkosti kavity cyklodextrínov taktiež môžu hrať úlohu
pri odstraňovaní tuku, pretože existuje rozdiel v účinnosti alfa-, beta- a gama-cyklodextrínu.
Preukázalo sa teda, že gama-cyklodextrín v kompozícii "zmiešaný" s kaktusovou
vlákninou vyniká nad ostatnými cyklodextrínmi ako blokátor absorpcie tuku.
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Odborníci ocenia, že rovnaký spôsob je možné použiť na testovanie zmiešaných a
fyzikálnych zmesí, kde sa cyklodextrín nahradí maltodextrínom alebo iným vhodným takýmto
derivátom, a kaktusová vláknina sa nahradí potravinovou vlákninou vybratou zo skupiny
pozostávajúcej z rozpustnej potravinovej vlákniny, ako je akáciová guma, guma guar,
citrusový pektín, pektín s nízkym a s vysokým stupňom metoxylácie, ovsené a jačmenné betaglukány, karagenan, psyllium a ich kombinácie, nerozpustné potravinové vlákniny, ako je
vláknina ovsených otrúb, vláknina šupiek hrášku, vláknina šupiek sóje, vláknina sójového
kotyledonu, vláknina cukrovej repy, celulóza, kukuričné otruby a ich kombinácie. Tieto
zmiešané zmesi a zmesi nie sú súčasťou vynálezu, ako je definovaný v nárokoch.
Tabuľka 4
Výsledky testu deemulgácie
Testované vzorky

objem olejovitej fázy %
deemulgácie,
(Vx)
Dx*

emulzia + kaktusová vláknina

0 ml

0

emulzia + kaktusová vláknina + gama CD 0 ml
(fyzikálna zmes)

0

emulzia + kaktusová vláknina + gama CD 5 ml
(zmiešaná zmes)

50

emulzia + jablčná vláknina

0 ml

0

emulzia + jablčná vláknina + gama CD 0 ml
(fyzikálna zmes)

0

emulzia + jablčná vláknina + gama CD 1 ml
(zmiešaná zmes)

10

emulzia + ovsená vláknina

1 ml

10

emulzia + ovsená vláknina + gama CD 1 ml
(fyzikálna zmes)

10

emulzia + ovsená vláknina + gama CD 1,5 ml
(zmiešaná zmes)

15

emulzia + chrupavka

0 ml

0

emulzia + chrupavka + gama CD (fyzikálna 0 ml
zmes)

0

emulzia + chrupavka + gama CD (zmiešaná 0 ml
zmes)

0

emulzia + chondroitín

20

2 ml

emulzia + chondroitín + gama CD (fyzikálna 2,5 ml
zmes)

25

emulzia + chondroitín + gama CD (zmiešaná 1 ml

10

25

Výsledky testu deemulgácie
Testované vzorky

objem olejovitej fázy %
deemulgácie,
(Vx)
Dx*

zmes)
emulzia + chitosan

2,5 ml

25

emulzia + chitosan + gama CD (fyzikálna zmes) 7,5 ml

75

emulzia + chitosan + gama CD (zmiešaná zmes) 3,5 ml
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* vypočítané podľa vzorca Dx = (Vx/R) x 100, kde R je 10 ml kompaktného oleja
v emulzii/negatívna kontrola
Výsledky tejto štúdie delenia fáz ilustruje obrázok 4 a ukazuje, (1) že určité druhy
vlákniny ako chrupavky, nemajú deemulgačnú kapacitu ani s ani bez gama-cyklodextrínu a
(2) že spôsob skoršej úpravy (fyzikálna zmes vs. "zmiešanie") môže mať veľmi významný
vplyv na znižovanie biodostupnosti tuku s tým, že zmiešané zmesi majú omnoho väčší účinok
pri použití kaktusovej vlákniny, zatiaľ čo fyzikálne zmesi sú účinnejšie pri použití chitosanu.
Príklad 5
Štúdia viazania tuku pomocou plynovej chromatografie
Zistilo sa, že modelové emulzie obsahujúce zmiešané zmesi kaktusový prášok/
cyklodextrín tvorili vláknitý sediment, ktorý klesal na dno odmerných valcov. To sa nedalo
pozorovať, pokiaľ sa cyklodextríny pridávali do kaktusového prášku ako fyzikálna zmes.
Tento jav vedie k myšlienke, že počas predchádzajúcej úpravy kaktusového prášku
cyklodextrínmi ("zmiešania") kaktusová vláknina podlieha významným fyzikálnym zmenám.
Agregáty hydrofóbnych častí vlákniny sa môžu týmto spôsobom rozvinúť alebo nabobtnať, a
tak vytvoriť ďalšie oblasti vhodné na podporu deemulgácie. Cyklodextrín sa môže z vláknitej
matrice extrahovať vodou, pokiaľ príde do styku s emulziou. Zatiaľ môže vláknina znova
tvoriť agregáty a tým tvoriť oddelenú fázu hydrogélu. Bolo zrejmé, že objem usadeniny bol
najväčší, pokiaľ sa pridávala k modelovým emulziám zmiešaná zmes pripravená s gamacyklodextrínom, ktorý vykazoval najvýznamnejší deemulgačný účinok.
Vyvinuli sme spôsob plynovej chromatografie na určenie množstva oleja naviazaného
do kaktusovej vlákniny. Z usadených vláknitých vrstiev v modelových emulziách so sójovým
lecitínom ako emulgátorom sa odobrali alikvóty. Zmiešané a fyzikálne zmesi kaktusovej
vlákniny a cyklodextrínu, pripravené podľa príkladov 2(a), 2(b), 3(a) a 3(b) sa pridávali
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do zásobnej emulzie s nasledujúcim zložením, pripravenej rovnakým spôsobom ako v
príklade 1:
48 g slnečnicového oleja (nasýteného sudánskou červenou)
350 g destilovanej vody
0,73 g sójového lecitínu
Spôsob prípravy vzoriek je prevzatý z European Pharmacopoeia 2.4.22. 0,6 až 3,0 g
vzorky tvorenej rozpustenými, viazanými alebo emulgovanými triglyceridmi (olejom) sa
presne odvážili do skúmaviek. Do vzoriek sa pridávalo 2,00 ml hexánu a zmes sa prudko
trepala kvôli extrakcii triglyceridov do organickej fázy počas 30 sekúnd. Keď sa dosiahlo
kompletné oddelenie fáz, 1,00 ml hornej (organickej) fázy sa pipetoval do skúmaviek. Hexán
sa odstraňoval odparením v prúde dusíka. Zvyšný olej sa transesterifikoval pridaním 1,0 ml
metanolu a 25 µl roztoku hydroxidu draselného v metanole (c=60 g/l). Zmesi sa mierne varili
počas 10 minút v atmosfére dusíka. Reakčná zmes sa ochladila a transesterifikované mastné
kyseliny sa extrahovali do 0,80 ml hexánu. Získaný roztok sa analyzoval pomocou plynovej
chromatografie pomocou Shimadzu GC-17A plynového chromatografu so Supelcowax 10
kolónou (30 m x 0,32 mm x 1,0 µm), Shimadzu AOC-5000 autosamplerom a plynovým
ionizačným detektorom pri štandardných podmienkach (teplotný program: teplota nástreku:
260 °C, teplota detektora: 260 °C; 170 °C na začiatku, zvýšenie na 230 °C pri 3 °C/min a
udržiavaná počas 15 minút, zvýšenie na 260 °C pri 15 °C/min a udržiavaná počas 33 minút),
rozdeľovací pomer 11:1. Používala sa verzia softwaru Shimadzu Class-VP 7.4.
Ako referenčná vzorka sa slnečnicový olej, nasýtený sudánskou červenou taktiež
transesterifikoval a analyzoval. Numerické dáta ukazujúce distribúciu oleja v rôznych
oddelených fázach zhŕňa tabuľka 5.
Tabuľka 5
Distribúcia oleja medzi oddelené fázy v 50 ml modelových emulziách obsahujúcich
lecitín po 24 hodinovom státí
Vzorka

Voleja
Voleja
Voleja vo vodnej Voleja vo fáze
v olejovej fáze v emulznej fáze fáze (ml)
vlákniny (ml)
(ml)
(ml)

kaktusový prášok

0,5

5,7

Nedetegované

neoddelená

kaktusový prášok +
alfa-CD (fyzikálna

2,0

4,2

< 0,001

neoddelená

27

Distribúcia oleja medzi oddelené fázy v 50 ml modelových emulziách obsahujúcich
lecitín po 24 hodinovom státí
Vzorka

Voleja
Voleja
Voleja vo vodnej Voleja vo fáze
v olejovej fáze v emulznej fáze fáze (ml)
vlákniny (ml)
(ml)
(ml)

zmes)
kaktusový prášok +
beta-CD (fyzikálna
zmes)

1,5 -

4,7

0,009

neoddelená

kaktusový prášok +
gama-CD (fyzikálna
zmes)

1,5

4,7

Nedetegované

neoddelená

kaktusový prášok +
alfa-CD (zmiešaná
zmes)

5,9

0,31

nedetegované

0,018

kaktusový prášok +
beta-CD (zmiešaná
zmes)

5,6

0,61

nedetegované

0,034

kaktusový prášok +
gama-CD (zmiešaná
zmes)

5,2

1,0

0,008

0,052

Olej sa virtuálne celkovo odstránil z vodných fáz (teoreticky vo vodnom médiu sa
môže olej vyskytovať vo forme miciel alebo fosfolipidovej dvojvrstvy). Množstvo oleja
viazaného v oddelenej vláknitej vrstve bolo zanedbateľné. Najväčšie množstvo sme
detegovali vo vzorke obsahujúcej zmiešanú zmes kaktusový prášok/gama-cyklodextrín; avšak
toto množstvo je len okolo 1 % celkového začiatočného obsahu tuku.
Zmiešané zmesi jasne vykazovali vyššiu schopnosť deemulgácie ako fyzikálne zmesi.
V tomto príklade zmiešaná zmes kaktusový prášok/gama-cyklodextrín odstraňovala najväčšie
množstvo tuku z emulzného stavu, ale zistili sme, že pri týchto podmienkach zmiešaná zmes
založená na gama-cyklodextríne poskytovala najvyššiu rýchlosť deemulgácie.
Spôsob plynovej chromatografie taktiež umožňoval detekciu prípadných zmien v
distribučnom profile z vrstvy do vrstvy s ohľadom na dĺžku acylového reťazca mastných
kyselín. Nebolo pozorované preferenčné obohatenie, teda olej sa vyskytoval vo všetkých
vrstvách s rovnakým chemickým zložením, avšak v značne odlišných množstvách. Naše
výsledky teda poskytujú ďalšiu podporu pre tvrdenie, že mechanizmus odstraňovania tuku
spojený s kaktusovou vlákninou pravdepodobne nie je výsledkom iba sorpcie triglyceridov do
vytvorenej vláknitej vrstvy.
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Príklad 6
In vivo štúdia účinnosti na zvieratách
In vivo štúdia sa uskutočňovala na samiciach Sprague-Dawley krýs, trvanie štúdie
bolo 5 týždňov. Skupiny krýs (6 krýs v skupine) sa jednotlivo umiestnili do polykarbonátových klietok a kŕmili sa počas trvania štúdie stravou bohatou na tuky (Harlan, TD 06414).
Kontrolnej skupine sa orálne podával nosič (pramenitá voda), prvá ošetrovaná skupina
dostávala orálne dennú dávku 200 mg/kg/deň testovanej kompozície pripravenej podľa
príkladu 2(c). Zatiaľ sa druhej ošetrovanej skupine podávala orálne denná dávka 200
mg/kg/deň prípravku iba z vlákniny (kaktusová vláknina). Parametre ako telesná hmotnosť,
absolútny príjem potravy, konzistencia fekálií a správanie zvieraťa (chorobnosť a úmrtnosť)
sa denne hodnotili. Jedenkrát sa na 15. deň stanovoval obsah tuku vo fekáliách.
Telesná hmotnosť jednotlivých krýs sa merala denne použitím kalibrovanej
elektronickej váhovej škály. Účinok proti obezite sa hodnotil na základe rozdielu telesnej
hmotnosti v poslednom dni liečby (deň 36) a základnej línie (deň 1). Numerické dáta
demonštrujúce účinok proti obezite zahŕňa tabuľka 6.
Absolútny príjem potravy sa stanovoval na základe príjmu potravy a vylučovania.
Konzistencia fekálií, chorobnosť a úmrtnosť sa monitorovali každodenným
pozorovaním.
Vzorky fekálií sa odoberali na 15. deň umiestnenia krýs do metabolických klietok na
24 hodín. Potom sa uskutočnila analýza fekálií na zistenie obsahu tuku vo fekáliách.
Nestráviteľnosť tuku (%) sa určovala ako pomer celkového tuku vylučovaného fekáliami
(mg) a celkového tuku prijatého z potravy (mg). Numerické dáta ukazujúce nestráviteľnosť
tuku (%) zhŕňa tabuľka 7.
Tabuľka 6
Účinok proti obezite v prvej liečenej skupine (prípravok z kaktusovej vlákniny & gamacyklodextrínu, 7,5:1,5) a druhej liečenej skupine (kaktusová vláknina)
účinok proti obezite (g)

prípravok z kaktusovej vlákniny & kaktusová
gama-cyklodextrínu (7,5:1,5)
vláknina
200 mg/kg/deň

200 mg/kg/deň

stredný rozdiel telesnej hmotnosti
-49,83*
medzi liečenou skupinou a nosičom

-26,00

štandardná odchýlka

10,51

14,59

*významný rozdiel (P<0,05) pri porovnaní s iba kaktusovou vlákninou
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Tabuľka 7
Nestráviteľnosť tuku v prvej liečenej skupine (prípravok z kaktusovej vlákniny &
gama-cyklodextrínu, 7,5:1,5) a v druhej liečenej skupine (kaktusová vláknina)
Nestráviteľnosť tuku (%)

prípravok z kaktusovej vlákniny & kaktusová
gama-cyklodextrínu (7,5:1,5)
vláknina
200 mg/kg/deň

200
mg/kg/deň

stredný rozdiel v nestráviteľnosti tuku
0,60*
medzi liečenou skupinou a nosičom

0,16

štandardná odchýlka

0,19

0,21

* významný rozdiel (P<0,05) pri porovnaní s iba kaktusovou vlákninou
Stredný rozdiel telesnej hmotnosti (MBW) medzi liečenou skupinou a nosičom (g) = [MBW
liečenej skupiny na 36. deň – MBW liečenej skupiny na 1.deň]–[MBW nosiča na 36. deň –
MBW nosiča na 1. deň]. Nestráviteľnosť tuku (%) = [celkový tuk vylúčený fekáliami/celkový
príjem tuku v potrave] x 100 %. Rozdiel v nestráviteľnosti tuku medzi liečenou skupinou
a nosičom (%) = nestráviteľnosť tuku v liečenej skupine – nestráviteľnosť tuku v skupine
s nosičom.
Príklad 7
Formulácia tabletky I
Tabuľka 8
Zloženie formulácie tabletky s obsahom kaktusového prášku a cyklodextrínu
Zložka

množstvo
v tabletke

1. kompozícia založená na kaktusovitých obsahujúca zmiešanú zmes 500,0 mg
kaktusová vláknina /cyklodextrín
2. mikrokryštalická celulóza

142,0 mg

3. dihydrát fosforečnanu vápenatého

20,0 mg

4. silika (oxid kremičitý)

6,5 mg

5. povidon (kolidon CL)

24,0 mg

6. magnézium stearát

7,5 mg

Zložky sa dispergujú podľa uvedenej formulácie vo veľkosti vsádzky 2000 tabletiek.
Zložky 1 až 5 sa preosejú cez sito veľkosti #20 (850 mikrónov), a zmiešajú sa homogénne
v laboratórnom bubnovom zmiešavači. Zložka 6 sa preoseje cez sito veľkosti #30 (600
mikrónov) do práškovej zmesi a zmiešavanie pokračuje po 1 minútu. Zmes sa stlačí do
podlhovastých tabletiek každej s hmotnosťou 700 mg pomocou rotačného lisu na tabletky.
Tvrdosť tabletiek je asi 200 kN a čas dezintegrácie < 60 minút.
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Príklad 8
Formulácia tabletiek II
Tabuľka 9
Zloženie formulácie tabletky s obsahom kaktusového prášku a cyklodextrínu
zložky (A)

množstvo
tabletku

na

1. kompozícia založená na kaktusovitých obsahujúca zmiešanú zmes 500 mg
kaktusová vláknina /cyklodextrín
2. seleničitan sodný

2 mg

3. hexahydrát chloridu chromitého

24 mg

4. mikrokryštalická celulóza

122 mg

5. hydrogénfosforečnan vápenatý

20 mg

6. nátriumglykolát škrobu

25 mg

7. magnézium stearát

7 mg

zložky (B)

množství
tabletu

1. uhličitan vápenatý

250mg

2. glukonát zinočnatý

8 mg

3. vitamín A acetát 500000 IE/g

1 mg

4. vitamín E acetát 50 %

10 mg

5. vitamín D3 100000 IE/g

1 mg

6. koenzým Q10

5 mg

7. kolidón 30

10 mg

8. hydroxypropylmetylcelulóza

60 mg

9. celulóza

10 mg

10. magnézium stearát

5 mg

zložky (C)

Množstvo
tabletku

Opadry (II) White Y-22-7719

25 mg

na

na

Zložky sa dispergujú podľa uvedenej formulácie vo veľkosti vsádzky 2000 tabletiek.
Pri príprave granulátu (A) sa zložky (A) 1 až 6 preosejú cez sito s veľkosťou #20 (850
mikrónov) a homogénne sa miešajú v laboratórnom bubnovom miešači. Zložka (A) 7 sa
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potom preoseje cez sito s veľkosťou #30 (600 mikrónov) do práškovej zmesi a miešanie
pokračuje 1 minútu.
Na prípravu granulátu (B) sa zložky (B) 1 až 9 preosejú cez sito s veľkosťou #20 a
homogénne sa miešajú v laboratórnom bubnovom miešači. Zložka (B) 10 sa potom preoseje
cez sito s veľkosťou #30 do práškovej zmesi a miešanie pokračuje 1 minútu.
Granuláty (A) a (B) sa lisujú do dvojvrstvových podlhovastých tabletiek s hmotnosťou
každej 1060 mg pomocou rotačného lisu na tabletky. Tvrdosť je asi 200 kN.
Tabletka sa môže potiahnuť bielym filmom na zlepšenie vzhľadu komerčnou
formuláciou ako je Opadry (II) White Y-22-7719 (Colorcon, Inc.). Opadry (II) White Y-227719 farbivo obsahuje oxid titaničitý, polydextrózu, hypromelózu, triacetín a polyetylénglykol 8000. Na prípravu poťahovacích suspenzií sa Opadry (II) White Y-22-7719 disperguje
vo vode pomocou homogenizéra v koncentrácii 15 % hmotn., mieša sa počas 45 minút a
prefiltruje, čím sa získa poťahovacia suspenzia. Tabletky sa poťahujú suspenziou
v poťahovacom zariadení s perforovaným lôžkom do zvýšenia hmotnosti o 25 mg na tabletku.
Tabletkové formulácie inej rastlinnej vlákniny alebo inej vlákniny (napr. chitosanu)
s cyklodextrínom sa môžu pripraviť podobným spôsobom ako v príkladoch 7 a 8 vyššie.
V niektorých

prípadoch

v

kombinácii

chitosan-cyklodextrín

(napr.

chitosan-gama

cyklodextrín), môže byť výhodné pridať do formulácie tabletky fyzikálnu zmes vlákniny a
cyklodextrínu.
Odborníkovi v odbore je zrejmé, že i keď sa vynález opisuje podrobne pre účely
objasnenia a porozumenia, sú možné rôzne modifikácie a zmeny v uskutočneniach a
spôsoboch podľa opisu, ktoré taktiež patria pod rámec konceptu vynálezu opísaného v tejto
prihláške.
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Patentové nároky
1.

Kompozícia na použitie pri znižovaní absorpcie tuku z potravy u subjektu, kde
uvedená kompozícia obsahuje
(a) prípravok z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu, a
(b) aspoň jeden cyklodextrín, kde aspoň jeden cyklodextrín je prítomný v množstve
dostatočnom na zvýšenie schopnosti prípravku z potravinovej vlákniny viazať tuk v
porovnaní s kompozíciou bez aspoň jedného cyklodextrínu, a kde hmotnostný pomer
potravinovej vlákniny a cyklodextrínu je medzi 99:1 a 50:50;
kde sa potravinová vláknina rastlinného pôvodu získava z rastliny patriacej do čeľade
Cactaceae (kaktusovité).

2.

Kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde kompozícia obsahuje zmiešanú zmes
prípravku z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu a aspoň jedného cyklodextrínu.

3.

Kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde kompozícia obsahuje fyzikálnu zmes
prípravku z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu a aspoň jedného cyklodextrínu.

4.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde hmotnostný pomer
potravinovej vlákniny a cyklodextrínu je medzi 95:5 a 60:40.

5.

Kompozícia na použitie podľa nároku 1, kde kaktusovitá rastlina patrí do rodu
Opuntia, napríklad druh Opuntia ficus-indica, prípadne kde sa prípravok z
potravinovej vlákniny získava z kladodií Opuntia ficus-indica.

6.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 5 obsahujúca cyklodextrín
vybratý zo skupiny tvorenej alfa-cyklodextrínom, beta-cyklodextrínom, gama- cyklodextrínom, hydroxyalkyl-, alkyl-, sulfoalyléter-, glykozylovaným, maltozylovaným a
čiastočne acetylovaným alfa-, beta- a gama-cyklodextrínom, polymérnymi derivátmi
alfa-, beta- a gama-cyklodextrínov, a kombináciami dvoch alebo viacerých takýchto
cyklodextrínov.

7.

Kompozícia na použitie podľa nároku 6, kde cyklodextrínom je gama-cyklodextrín.
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8.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 7, kde hmotnostný pomer
potravinovej vlákniny a cyklodextrínu je medzi 85:15 a 65:35.

9.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 8, ktorá ďalej obsahuje
biologicky účinné činidlo na liečbu obezity vybratej zo skupiny, ktorú tvorí:
činidlo ovplyvňujúce absorpciu tuku z potravy vybraté z orlistatu, cetilisatu a extraktu
z bielych fazúľ; činidlo ovplyvňujúce chuť do jedla vybrané zo sibutramínu,
fentermínu, dietylpropiónu, rimonabantu, benzfetamínu, zemiakového škrobu a
glukomanánu; a
činidlo ovplyvňujúce metabolizmus vybrané z moxonidínu a extraktov zo zeleného
čaju, Citrus aurantium, alebo Garcinia cambogia; a ich kombinácií.

10.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 8, ktorá ďalej obsahuje
činidlo znižujúce cholesterol na liečenie hyperlipidémie vybrané zo skupiny, ktorú
tvorí atorvastatín, simvastatín, lovastatín, pravastatín, rosuvastatín, gemfibrozil,
bezafibrát, fenofibrát, ciprofibrát, vitamín B3, kolestipol, cholestyramín, sitosterol,
stigmasterol, kampesterol a ich kombinácie.

11.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 10, ktorá ďalej obsahuje
nutričnú zložku vybranú zo skupiny, ktorú tvoria vitamíny a minerály a ich
kombinácie.

12.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 11, kde kompozícia sa
využíva pri spôsobe (i) liečenia obezity v subjekte, ktorý takúto liečbu potrebuje, alebo
(ii) znižovaní váhových prírastkov subjektu.

13.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 11, kde kompozícia sa
využíva pri spôsobe liečby hyperlipidémie v subjekte, ktorý takúto liečbu potrebuje.

14.

Kompozícia obsahujúca:
(a) prípravok z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu, a
(b) aspoň jeden cyklodextrín, kde aspoň jeden cyklodextrín je prítomný v dostatočnom
množstvo, ktorým sa zvyšuje schopnosť prípravku z potravinovej vlákniny viazať tuk
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v porovnaní s kompozíciou bez aspoň jedného cyklodextrínu; kde prípravok
z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu sa získava z rastliny, ktorá patrí do čeľade
kaktusovitých; a kde (i) hmotnostný pomer potravinovej vlákniny a cyklodextrínu je
medzi 99:1 a 50:50, a (ii) cyklodextrínom je gama-cyklodextrín.
15.

Kompozícia podľa nároku 14, kde hmotnostný pomer potravinovej vlákniny a
cyklodextrínu je medzi 95:5 a 60:40.

16.

Spôsob výroby fyzikálnej zmesi podľa definície v akomkoľvek z nárokov 3 až 8, alebo
spôsob výroby zmiešanej kompozície podľa definície v akomkoľvek z nárokov 2 a 4
až 8, kde:
(A) spôsob výroby fyzikálnej zmesi podľa definície v akomkoľvek z nárokov 3 až 8
zahŕňa kroky:
a. zmiešania prípravku z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu s aspoň jedným
cyklodextrínom, a
b. suché zmiešanie zmesi do homogenity; kde sa prípravok z potravinovej vlákniny
získava z rastliny patriacej do čeľade kaktusovitých; a buď (i) hmotnostný pomer
potravinovej vlákniny a cyklodextrínu je medzi 99:1 a 50:50, napríklad medzi 95: 5 a
60:40, alebo (ii) cyklodextrínom je gama-cyklodextrín; alebo
(B) spôsob výroby zmiešanej kompozície podľa definície v akomkoľvek z nárokov 2
a 4 až 8 zahŕňa kroky:
a. zmiešanie prípravku z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu s aspoň jedným
cyklodextrínom,
b. pridanie vody,
c. podrobenie vytvorenej zmesi šmykovej sile zmiešaním pri približne teplote
miestnosti do homogenity,
d. sušenie zmiešanej zmesi do dosiahnutia obsahu vody 5 % alebo menej, a
e. zníženie veľkosti častíc sušenej zmiešanej zmesi;
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kde prípravok z potravinovej vlákniny rastlinného pôvodu sa získava z rastliny
patriacej do čeľade kaktusovitých; a buď (i) hmotnostný pomer potravinovej vlákniny
a cyklodextrínu je medzi 99:1 a 50:50, napríklad medzi 95:5 a 60:40, alebo (ii)
cyklodextrínom je gama-cyklodextrín.
17.

Spôsob podľa nároku 16(B), kde sa vláknina podrobí šmykovej sile.

18.

Kompozícia na použitie podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 13, alebo kompozícia
podľa nároku 14 alebo 15, kde kompozícia je vo forme jedlého prípravku starostlivosti
o zdravie.
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