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Opis
Predkladaný vynález poskytuje nový systém doručovania liečiva na riadené uvoľňovanie
terapeuticky účinných látok pri vopred stanovenej, v podstate konštantnej rýchlosti
uvoľňovania po dlhší čas. Systém doručovania zahŕňa aspoň jedno jadro obsahujúce uvedenú
terapeuticky aktívnu látku (látky), aspoň jednu membránu obklopujúcu jadro a medzivrstvu z
v podstate inertného materiálu, pričom medzivrstva je aplikovaná medzi jadro a membránu
alebo medzi dvoma membránovými vrstvami.
Doterajší stav techniky
V literatúre sa uvádza niekoľko typov systémov s riadeným uvoľňovaním na báze polymérov
a široké spektrum ich použitia. Vo väčšine systémov je mechanizmus riadeného uvoľňovania
založený na difúzii, chemickej reakcii alebo aktivácii rozpúšťadla.
Systémy riadené difúziou môžu byť typicky rozdelené na zásobníkové, matricové a hybridné
prostriedky.
Zásobníkové prostriedky na doručovanie liečiv majú polymérnu membránu, ktorá obklopuje
účinnú látku. Účinná látka môže byť v pevnom alebo kvapalnom stave a membrána môže byť
mikroporézna alebo neporézna. Po aktivácii účinná látka difunduje cez membránu riadenou
rýchlosťou. Dokým môže byť liekové jadro udržiavané v nasýtenom pevnom alebo
suspenznom stave, rýchlosť uvoľňovania liečiva bude konštantná v závislosti od času, dokým
sa nevyčerpá prebytok účinnej látky.
Nasýtený stav by bolo zložité udržovať u liečiv, ktoré majú nízku rozpustnosť v tekutine.
Ďalej, keby boli splnené požiadavky na konštantné uvoľňovanie, uvoľňovanie nebude
všeobecne konštantné v počiatočnom a koncovom období. Keď je systém umiestnený do
uvoľňovacieho média, zaberie určitý čas, kým systém dosiahne rovnovážny stav a je
pozorované buď oneskorenie, alebo počiatočné nárazové uvoľnenie. Pokiaľ membrána v čase
umiestnenia neobsahuje molekuly liečiva, bude nutný indukčný čas na nasýtenie membrány.
Nárazové uvoľňovanie je často pozorované v zásobných systémoch uložených po určitý čas
pred použitím. Počas skladovania činidlo nasycuje celú membránu. Pri umiestnení do
uvoľňovacieho média sa činidlo, ktoré difunduje na povrch membrány, okamžite uvoľní, čo
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spôsobí nárazový efekt. Také nekontrolované uvoľnenie v dôsledku drobných nedostatkov v
povlaku môže viesť k nárazovému uvoľneniu ešte pred podaním pacientovi.
Ku koncu obdobia uvoľňovania sa koncentrácia rozpusteného liečiva v jadre zníži pod bod
nasýtenia a v dôsledku toho rýchlosť uvoľňovania klesne.
V matricovom systéme je liečivo rozpustené alebo dispergované v polymérnej matrici.
Rýchlosť uvoľňovania je často úmerná druhej odmocnine uplynulého času. Spôsoby
uvoľňovania týchto systémov závisí od fyzikálnych vlastností liečiva, dávky liečiva, veľkosti
častíc, rozpustnosti liečiva v polyméri a difuzivity v polymérnej matrici. Okrem toho sú
dôležité parametre tiež tvar zariadenia, plocha povrchu a dĺžka dráhy difúzie. Pri týchto
systémoch sa rýchlosť uvoľňovania s časom znižuje v dôsledku nárastu dĺžky dráhy
rozpustených liečiv na difúziu od stredu zariadenia k povrchu. Jeden navrhnutý spôsob, ako
zlepšiť konzistenciu uvoľňovania, je používať systémy s nerovnomernými počiatočnými
distribúciami liečiv, s vyššími koncentráciami dávok smerom ku stredu zariadenia (Lee,
Polymer 25 (1984), str. 973-978).
V hybridnom systéme je iný typ matricového zariadenia, účinná látka je homogénne
dispergovaná v polymérnej matrici, ktorá je pokrytá membránou obmedzujúcou rýchlosť.
Uvoľňovanie liekov je riadené ako polymérnou membránou, tak matricou. Liečivo sa najprv
rozpustí v jadrovom polyméri, rozpustené liečivo sa pohybuje difúziou smerom k
vnútornému povrchu membrány, rozpustí sa v membráne, difunduje cez membránu na
vonkajší povrch membrány a nakoniec sa disociuje do okolitého prostredia. Rýchlosť
uvoľňovania môže byť s týmto systémom presne nastavená, ale môže dôjsť k počiatočnému
nárazovému uvoľneniu a ku koncu doby uvoľňovania sa rýchlosť uvoľňovania zvyčajne
znižuje.
Nárazové uvoľnenie môže byť v ojedinelých prípadoch optimálnym mechanizmom
doručovania, ale je často problematické, pretože je nepredvídateľné, a dokonca aj keď je
náraz požadovaný, takto uvoľnené množstvo nemôže byť významne kontrolované.
Počiatočná vysoká rýchlosť uvoľňovania môže viesť ku koncentrácii liečiv v blízkosti alebo
nad hladinou toxicity in vivo. Akékoľvek liečivo uvoľnené počas nárazovej fázy môže byť
tiež metabolizované a vylučované bez účinného využitia. Dokonca aj v prípade, že nedôjde k
poškodeniu pri nárazovom uvoľňovaní, toto množstvo liečiva je v podstate vyplytvané a
neúčinné používanie liečiv môže mať terapeutický aj ekonomický efekt.
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Boli opísané spôsoby prevencie alebo minimalizácie efektu nárazového uvoľňovania v
širokom rozmedzí systémov polymér/liečivo a zahŕňajú napríklad povrchovú extrakciu
účinnej látky pred použitím in vivo, použitie mikroguličiek s dvojitou stenou s vrstvami
vyrobenými z rôznych inertných alebo erodovateľných polymérov a modifikácií povrchov
matrice naplnené liečivom cez vonkajšiu vrstvu polymérneho povlaku [pozri napríklad Xiao
Huang and Christopher S Brazel Journal of Controlled Release, 73, (2-3), 2001, 121-136].
Bohužiaľ rad metód zahŕňa dodatočné nákladné kroky, ktoré nemusia byť nutne vhodné pre
liečivá a v každom prípade majú za následok zníženie podielu lieku alebo zavedenie ďalších
materiálov.
Tradičný spôsob, ako upraviť rýchlosť uvoľňovania liečivej látky v systéme na báze
polyméru, je meniť rôzne parametre, ako je plocha zariadenia, hrúbka membrány; dávka
liečiva v jadre, jadro a membránový materiál, uzatvorenie konca zariadenia alebo začlenenie
plnív do polymérnej kompozície membrány. Tým, že sa zvyšuje dávka plniva, zvyšuje sa
sterické bránenie alebo difúzna dráha, aby sa spomalilo uvoľňovanie účinnej látky. Pre
ideálny systém doručovania by vopred stanovená rýchlosť uvoľňovania mala zostať čo
najviac konštantná po celý čas životnosti prostriedku. To by bolo dôležité na udržanie dennej
dávky liečiva v dostatočne dlhom terapeuticky účinnom okne a ešte nižšie celkové množstvo
liečiva podávaného pacientovi. Bola by tiež umožnená relatívne nízka dávka liečiva v
zariadení tak, aby likvidácia zariadenia po liečebnom období bola menej problematická a
spĺňala požiadavky na ochranu životného prostredia.
US 5 660 848 opisuje implantovateľné zariadenie na doručovanie liečiva obsahujúce jadro
matrice, vonkajšiu vrstvu a medzivrstvu medzi jadrom a vonkajšou vrstvou. Medzivrstva je
vyrobená z porézneho polymérneho materiálu, výhodne celulózy alebo regenerovanej
celulózy. WO 03/017971 opisuje uskutočnenie, kde systém dodávania liečiva obsahuje jadro
a dve elastomérne membránové vrstvy o rôznej hrúbke na riadenie rýchlosti uvoľňovania
účinných látok. Elastomérna membrána je výhodne elastomér na báze siloxánu, ako je
polydimetylsiloxán (PDMS) alebo polyetylénoxid-PDMS. V US 2005/0214251 sú opísané
liekové formy na sublingválne a subkutánne podávanie inzulínu. V jednom uskutočnení môže
byť formulácia vo forme filmu obsahujúceho spodnú vrstvu a hornú vrstvu, ktoré obklopujú
jadrovú vrstvu obsahujúcu aktívnu látku.
Predmet vynálezu
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Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť nový systém doručovania liečiva na riadené
uvoľňovanie aspoň jednej terapeuticky účinnej látky pri vopred stanovenej, v podstate
konštantnej rýchlosti uvoľňovania po dlhší čas. Systém doručovania obsahuje aspoň jedno
jadro obsahujúce jednu alebo viac terapeuticky účinných látok a aspoň jednu membránu
obklopujúcu jadro, vyznačujúcu sa tým, že systém ďalej obsahuje medzivrstvu z v podstate
inertného materiálu, ktorý nie je kovalentne viazaný na materiál jadra alebo membrány, a kde
je v podstate inertný materiál vybraný zo skupiny, ktorú tvorí oxid kremičitý, pyrogénny a
vyzrážaný oxid kremičitý a mastenec, a kde systémom doručovania liečiva je systém
vaginálneho doručovania, implantát, intrauterinný systém doručovania, intracervikálny
systém doručovania, špirálovitá cievka alebo pružina. Výhodne uvedená medzivrstva
obsahuje časticový materiál, častice, granuly, kryštály, mikro- alebo nanokryštály alebo
prášok v pevnej, suspendovanej alebo gélovej forme.
Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém na podávanie liečiva, ktorý nemá žiadny alebo
len minimálny efekt počiatočného nárazového uvoľňovania.
Stručný opis obrázkov
Vynález je ďalej ilustrovaný nasledujúcimi príkladmi, ktoré opisujú rôzne konštrukcie
systému doručovania liečiva podľa vynálezu.
Obrázok 1 je schematický pohľad na systém doručovania obsahujúci jadro 1 obsahujúce
terapeuticky účinnú látku, membránu 2 a medzivrstvu 3 obsahujúcu inertné častice a
aplikovanú medzi vonkajší povrch jadra 1 a vnútorný povrch membránovej vrstvy.
Obrázok 2 ilustruje príklad rýchlosti uvoľňovania. Prvý profil uvoľňovania bol odvodený pre
jadro podľa doterajšieho stavu techniky obalené membránou (kosoštvorce), druhý profil
uvoľňovania je pre jadro, ktorého povrch bol pokrytý silikónovým olejom (štvorce) a tretí
profil uvoľňovania je pre jadro pokryté oxidom kremičitým častice a potom obalené
membránou (kolieska). Vzorky boli vyrobené vytlačovaním povlaku a konce vzoriek boli
uzatvorené.
Obrázok 3 znázorňuje ďalší príklad rýchlosti uvoľňovania. Prvý profil uvoľňovania bol
odvodený pre jadro podľa doterajšieho stavu techniky, obalené membránou (kosoštvorce),
druhý profil uvoľňovania pre jadro, ktorého povrch bol pokrytý čiastočkami oxidu
kremičitého (štvorce) a tretí profil uvoľňovania pre jadro pokryté čiastočkami oxidu
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kremičitého a potom obalené membránou (kolieska). Vzorky boli vyrobené vytlačovaním
povlaku a konce vzoriek boli uzatvorené.
Obrázok 4 znázorňuje ďalší príklad rýchlosti uvoľňovania. Prvý profil uvoľňovania bol
odvodený pre jadro podľa doterajšieho stavu techniky obsahujúce levonorgestrel a obalené
membránou (kolieska) a druhý profil uvoľňovania pre jadro obsahujúce levonorgestrel, kde
povrch jadra bol potiahnutý časticami mastenca a celý systém bol obalený membránou
(štvorčeky). Vzorky boli vyrobené vytlačovaním povlaku a konce vzoriek boli uzatvorené.
Profil uvoľňovania bol vypočítaný z údajov testu urýchleného uvoľňovania levonorgestrelu
pri 60 °C a zodpovedá rýchlosti uvoľňovania 5 rokov.
Podrobný opis vynálezu
Výhody tohto vynálezu sú získané systémom ma podávanie liečiva obsahujúcim aspoň jedno
jadro obsahujúce terapeuticky účinnú látku (látky), aspoň jednu membránu obklopujúcu jadro
a medzivrstvu v podstate inertného materiálu aplikovanú medzi jadro a membránu alebo
medzi dve membránové vrstvy. Medzivrstva je schopná zabrániť priamemu kontaktu medzi
jadrom a membránou alebo medzi dvoma membránami, ale nie je kovalentne viazaná na
žiadnu z nich. Výhodne uvedená medzivrstva obsahuje časticový materiál, častice, granuly,
kryštály, mikro- alebo nanokryštály alebo prášok v pevnej, suspendovanej alebo gélovej
forme.
Podľa jedného uskutočnenia vynálezu je systém doručovania liečiva tvorený jedným jadrom
obsahujúcim aspoň jednu terapeuticky účinnú látku, medzivrstvu nanesenú na povrch jadra a
membránu obklopujúcu jadro a medzivrstvu.
Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je systém na podávanie liečiva tvorený aspoň dvoma
jadrami, pričom aspoň jedno jadro obsahuje terapeuticky účinnú látku, medzivrstvu nanesenú
na povrch aspoň jadra (jadier) obsahujúceho účinnú látku a membránu obklopujúcu jadrá a
medzivrstvu (vrstvy).
Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je systém na doručovanie liečiva tvorený jedným
jadrom obsahujúcim aspoň jednu terapeuticky účinnú látku, membránu obklopujúcu jadro,
vonkajšiu membránu obklopujúcu systém jadrovej membrány a medzivrstvu aplikovanú
medzi uvedenú membránu a vonkajšiu membránu. Systém môže mať širokú škálu tvarov a
foriem na podávanie terapeuticky účinnej látky regulovanou rýchlosťou do rôznych oblastí
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tela. Systém doručovania má podobu implantátu, intrauterinného systému (IUS),
intracervikálného zariadenia (ICD), vaginálneho krúžku, špirálovej cievky alebo pružiny.
Podľa predkladaného vynálezu obsahuje prostredná vrstva vhodný inertný materiál
aplikovaný medzi vonkajší povrch jadra a vnútorný povrch membrány, alebo v prípade dvoch
alebo viacerých membrán medzi dve membránové vrstvy. Výraz "inertný" alebo "v podstate
inertný" tu znamená materiál, ktorý nie je kovalentne viazaný na materiál jadra alebo
membrány a nie je polymérnou membránou. Medzivrstva zabraňuje alebo aspoň znižuje
priamy kontakt medzi jadrom (jadrami) a membránou (membránami) a vytvára dostatočnú
difúznu vrstvu s dvoma rozhraniami tvoriacimi sa medzi jadrom (jadrami) a membránou
alebo medzi dvoma membránami. K difúzii nedôjde, dokým nie je medzivrstva navlhčená,
napríklad keď je vonkajšia telesná tekutina absorbovaná cez membránu (membrány) v
cieľovom orgáne. Z tohto dôvodu nemôže lieková látka počas skladovania migrovať z jadra
na membránovú vrstvu (vrstvy). Tým sa eliminuje alebo znižuje počiatočné nárazové
uvoľňovanie a ďalej podporuje úprava rýchlosti uvoľňovania terapeuticky účinnej látky.
Príklady inertného materiálu alebo kombinácie materiálov obsahujúcich časticový materiál,
častice, granuly, kryštály, mikro- alebo nanokryštály alebo prášok v pevnej, suspendovanej
alebo gélovej forme, ktoré môžu byť v praxi použité ako medzivrstva v systéme pre
doručovanie liečiva podľa tohto vynálezu zahŕňajú anorganické soli, napr. síran vápenatý,
síran horečnatý, uhličitan sodný, uhličitan vápenatý a síran bárnatý, organické soli, ako je
napríklad laktát sodný a ďalšie organické zlúčeniny, ako sú sacharidy, napr. mono- a
polysacharidy, ako je škrob, metylcelulóza, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická
celulóza, hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, dextrín, laktóza, sacharóza,
fruktóza, trehalóza, cukorné alkoholy, polyoly a kryštalické cukry, manitol, sorbitol, xylitol,
organické nesacharidické látky, napr. povidón, polyméry, oxid kremičitý a pyrolitický oxid
kremičitý s veľkým povrchom a vyzrážaný oxid kremičitý, mastenec, baryty, litopón, oxidy
kovov, ako je oxid zinočnatý, oxid železitý, oxid hlinitý a oxid titaničitý, íly ako kaolín,
drvený kremeň, kremelina, polyalkylénglykol a podobne. Výhodne materiál nebobtná alebo
len ľahko bobtná v biologických tekutinách. V systéme na doručovanie liečiva podľa
predkladaného vynálezu je v podstate inertný materiál vybraný zo skupiny, ktorú tvoria oxid
kremičitý, pyrolytický a vyzrážaný oxid kremičitý a mastenec.
Jadro systému doručovania pozostáva v podstate z polymérnej kompozície, t.j. jadro je
polymérna matrica, v ktorej sú terapeuticky účinná látka alebo látky rozpustené alebo
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dispergované. Polymérne zloženie jadra je priepustné pre terapeuticky účinnú látku. V
závislosti od systému doručovania môže byť jadro (jadrá) pevné alebo duté. Duté jadrá môžu
byť ľahko zostavované napríklad na telese intrauterinného systému. Navyše pri použití
dutých jadier kontinuálna dutina, vytvorená vnútri vaginálneho krúžku, znižuje celkovú
hmotnosť zariadenia a priaznivo ovplyvňuje elasticitu, pružnosť a mäkkosť prstenca, čo
všetko môže poskytnúť užívateľovi lepšie pohodlie pri nosení. Jadrá môžu tiež obsahovať
nosný člen pozostávajúci z inertného materiálu, napríklad polymérnej tyčinky alebo
kovového drôtu, na úpravu elasticity alebo pružnosti jadra. Systém doručovania podľa
predkladaného vynálezu môže byť tiež aplikovaný napríklad na povrchu zdravotníckeho
prostriedku, ako je stent alebo katéter.
Podľa uskutočnenia, v ktorom je systém doručovania tvorený dvoma alebo viacerými
jadrami, sú jadrá výhodne umiestnené vedľa seba. Dĺžka oddielov môže byť rovnaká alebo
odlišná. Jadrá môžu alebo nemusia byť vzájomne oddelené separačnou membránou alebo
inertným placebovým jadrom.
Membrána obsahuje polymérnu kompozíciu, ktorá je priepustná pre terapeuticky účinnú
látku, ale je výhodne menej priepustná ako polymérna kompozícia jadra. Hoci membrána
môže pokrývať iba časť systému doručovania, výhodne obaľuje celý systém. Hrúbka
membrány závisí od použitých materiálov a účinných látok, rovnako ako od požadovaných
profilov uvoľňovania, ale všeobecne je hrúbka menšia ako hrúbka jadrového člena.
Membrána môže pozostávať z viac ako jednej vrstvy, pričom každá vrstva má určitú hrúbku
a hrúbka vrstiev môže byť rovnaká alebo rôzna. Kombinácia rôznych membránových vrstiev
buď v konštrukcii, v hrúbke, v materiáli alebo v oboch, poskytuje ďalšiu možnosť riadenia
rýchlosti uvoľňovania účinných látok.
Polymérne kompozície jadra, membrány a prípadnej separačnej membrány alebo oddielu pre
inertné placebo môžu byť rovnaké alebo rôzne a môže ísť o jeden polymér, zmes polymérov
alebo môže byť polymérna kompozícia tvorená polymérmi, ktoré sú navzájom zmiešané.
V zásade môže byť použitý akýkoľvek polymér, buď biologicky odbúrateľný alebo
biologicky

neodbúrateľný,

pokiaľ

je

biokompatibilný.

Polysiloxány,

hlavne

polydimetylsiloxán (PDMS) a modifikované polydimetylsiloxány, sú veľmi vhodné na
použitie ako membrána alebo materiál jadra. Ďalšie príklady vhodných materiálov zahŕňajú,
ale nie sú obmedzené na kopolyméry dimetylsiloxánov a metylvinylsiloxánov, kopolyméry
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etylén/vinylacetát

(EVA),

polyetylén,

polypropylén,

kopolyméry

etylénu/propylénu,

polyméry kyseliny akrylovej, k polyméry etylén/etylakrylát, polytetrafluóretylén (PTFE),
polyuretány,

termoplastické

polyuretány,

polyuretánové

elastoméry,

polybutadién,

polyizoprén, poly(metakrylát), polymetylmetakrylát, blokové kopolyméry styrén-butadiénstyrén,

kopolyméry

polyvinylchlorid,

styrén-izobutylén-styrén,

polyvinylacetát,

polyétery,

polyhydroxyetylmetakrylát
polyakrylonitrily,

(pHEMA),

polyetylénglykoly,

polymetylpentén, polybutadién, polyhydroxyalkanáty, kyselina polymliečna, kyselina
polyglykolová, polyanhydridy, polyortoestery, hydrofilné polyméry, ako hydrofilné
hydrogély, zosieťovaný polyvinylalkohol, neoprénový kaučuk, butylkaučuk, hydroxylom
zakončené organopolysiloxány, ktoré vulkanizujú pri teplote miestnosti a po prídavku
zosieťovacích činidiel sa vytvrdzujú na elastoméry pri teplote miestnosti, jednozložkové
alebo dvojzložkové dimetylpolysiloxánové kompozície vytvrdené hydrosilyláciou pri teplote
miestnosti alebo za zvýšených teplôt, ako aj ich zmesi.
Štruktúrna celistvosť materiálu, hlavne membrány, môže byť zvýšená pridaním plniva, ako je
oxid kremičitý alebo kremelina. Polyméry môžu byť tiež zmiešané s inými prísadami,
napríklad s cieľom úpravy ich hydrofilných alebo hydrofóbnych vlastností, pričom sa berie
do úvahy, že všetky prísady musia byť biokompatibilné a neškodné pre pacienta.
Jadro alebo membrána môže tiež obsahovať ďalší materiál pre ďalšiu úpravu rýchlosti
uvoľňovania jednej alebo niekoľkých terapeutických látok. Môžu byť tiež pridané pomocné
látky, ako sú napríklad surfaktanty, protipenivé činidlá, solubilizátory alebo retardéry
absorpcie alebo zmes dvoch alebo viacerých takých látok, aby sa telesu systému doručovania
dodali požadované fyzikálne vlastnosti. Ďalej môžu byť do telesa systému doručovania alebo
do membrány alebo do oboch pridané prídavné látky, ako sú pigmenty, leštiace činidlá,
zmatňujúce činidlá, farbivá, sľuda alebo podobné na dodanie požadovaného vizuálneho
vzhľadu.
Množstvo terapeuticky účinného činidla začleneného do systému doručovania sa mení v
závislosti od konkrétneho terapeuticky účinného činidla zamýšľaného použitia látky,
očakávanej rýchlosti uvoľňovania a doby, po ktorú sa očakáva, že bude systém poskytovať
terapiu. Vzhľadom na to, že na podávanie rôznych dávok môže byť formulovaný rad
prostriedkov s rôznou veľkosťou, neexistuje žiadny kritický horný limit pre množstvo
terapeuticky účinného činidla zabudovaného do prostriedku.
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Dolná hranica závisí od účinnosti terapeuticky účinného činidla a očakávanej doby
uvoľňovania. Odborník v odbore je schopný ľahko určiť množstvo terapeuticky účinného
činidla potrebného pre každú špecifickú aplikáciu systému doručovania.
Výhodne sa množstvo terapeuticky účinného činidla v systéme doručovania pohybuje medzi
takmer nulou až 60 % hmotn., keď sa zmieša s polymérom, je výhodným množstvom 10 až
40 % hmotn. systému doručovania. Ďalšie možné rozsahy množstva terapeuticky účinného
činidla sú 0,5 – 60 % hmotn., 5 – 55 % hmotn., 10 – 45 % hmotn., 25 – 60 % hmotn., 40 – 50
% hmotn. a 15 – 35 % hmotn. Vzhľadom na to, že rýchlosť uvoľňovania je relatívne
konštantná po celý čas používania, bude často dostačujúce na dosiahnutie potrebného
obdobia podávania nižšie množstvo liečiva v porovnaní s tradičnými systémami dávkovania,
kde je dávka liečiva čiastočne spotrebovaná počiatočným nárazovým uvoľnením.
Dennú dávku terapeuticky účinných látok pre definovaný stav, ktorý sa má liečiť, a pre
definovanú látku, je možné dosiahnuť pomocou systému doručovania podľa vynálezu, hlavne
zmenou polymérnej kompozície jadra alebo membrány alebo oboch a zmenou materiálu
medzivrstvy, množstva a/alebo vlastností vrstvy, napríklad hrúbky, veľkosti a kryštalickej
formy častíc atď. Pre optimálne uskutočnenie je veľkosť častíc menšia ako 300 mikrónov,
výhodne od 5 do 250 mikrónov alebo od 20 do 200 mikrónov. Navyše ďalšie parametre, ako
je veľkosť a forma prostriedku a dávka lieku v ňom, ovplyvní dennú dávku uvoľnenú z
uvedeného prostriedku. K nájdeniu najvhodnejších parametrov pre každú kombináciu bude
potrebné určité, ale nie nadmerné experimentovanie.
V závislosti od typu a použitia zariadenia sa predpokladaná praktická životnosť zariadenia
pohybuje od jedného týždňa do niekoľkých rokov, napríklad od jedného roku do siedmich
rokov, výhodne od 1 roku do piatich rokov, alebo od jedného týždňa do 12 mesiacov,
výhodne od jedného týždňa do šiestich mesiacov a výhodnejšie od 21 dní do 3 mesiacov.
Systém na doručovanie liečiva podľa tohto vynálezu môže byť vyrobený akoukoľvek
technikou známou v oblasti techniky. Terapeuticky účinná látka môže byť zmiešaná vnútri
materiálu

jadra,

spracovaná

rotáciou/tvarovaním

do

vstrekovaním,

požadovaného
odlievaním,

tvaru

tvarovaním,

vytlačovaním,

ako

vstrekovaním,
je

koextrúzia,

vytlačovanie povlaku, postupné vytlačovanej a/alebo vytlačovanie zmesi, alebo inými
vhodnými metódami.
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Medzivrstva

môže

byť

vyrobená

obalením,

povlakovaním,

poprašovaním

alebo

vyhladzovaním povrchu jadra alebo membrány inertným materiálom. Napríklad granuly,
častice, kryštály, mikrokryštály, prášok alebo suspenzia inertného materiálu môžu byť
prilepené na lepivom alebo gumovitom povrchu jadra, jadro alebo jeho časť môžu byť
postrekované materiálom alebo suspenziou uvedeného materiálu vo vhodnom rozpúšťadle,
jadro môže byť ponorené do takej suspenzie alebo môže byť povrch jadra navlhčený vhodnou
kvapalinou, napríklad rozpúšťadlom alebo silikónovým olejom, a potom je jadro ponorené do
inertného materiálu, nakoniec sa rozpúšťadlo, pokiaľ sa vyskytuje, nechá odpariť. Inertný
pevný materiál môže byť zmiešaný alebo suspendovaný v nosnom materiáli známom v
odbore, napríklad silikónovým olejom alebo tvrdým tukom alebo iným enkapsulačným
materiálom, ktorý sa potom nanáša na povrch jadra.
Membránová vrstva môže byť aplikovaná na jadro a na medzivrstvu podľa známych
spôsobov, napríklad mechanickým natiahnutím alebo roztiahnutím prefabrikovanej, do
trubičky tvarovanej membrány s použitím stlačeného plynu, ako je vzduch, alebo
nabobtnaním vo vhodnom rozpúšťadle, ako je cyklohexán, diglym, propanol, izopropanol
alebo zmes rozpúšťadiel, alebo výhodne vytlačovaním, formovaním, nástrekom alebo
ponorením. Konce systému na doručovanie liečiva môžu byť spájané známymi spôsobmi na
vytvorenie vaginálneho prostriedku na doručovanie. Pokiaľ je systém doručovania vo forme
tyčinky alebo medikovanej kapsuly, napr. implantátu alebo intrauterinného systému, môžu
byť konce tyčinky jadro-membrána uzatvorené počas procesu vytlačovania alebo použitím
lepidla.
Experimentálna časť
Schopnosť riadiť a jemne dolaďovať rýchlosť uvoľňovania a kontrolovať efekt počiatočného
nárazového uvoľňovania bola demonštrovaná na implantátoch obsahujúcich levonorgestrel.
Vyrobilo sa jadro obsahujúce medzivrstvu a jadro obsahujúce medzivrstvu a membránu a
výsledky boli porovnané so zodpovedajúcim jadrom s membránou, avšak bez medzivrstvy.
Vzorky boli vyrobené vytlačovaním povlaku a konce vzoriek boli uzatvorené.
Obsah terapeuticky účinného činidla v jadre činí 50 % hmotn. a činidlo sa pred vytlačovaním
zamiešalo do elastoméru pomocou miesiča.
Priemer jadier použitých v experimentoch je 2,0 mm a dĺžka 20 mm. Hrúbka membrány je
0,3 mm.
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Výsledky sú uvedené na obr. 2 a 3 pre dennú rýchlosť uvoľňovania in vitro, znázornenú ako
os y, a dni znázornenými na osi x, kde kosoštvorce predstavujú výsledky pre jadro podľa
doterajšieho stavu techniky obalené membránou, štvorčeky znázorňujú výsledky pre jadro,
ktorého povrch bol pokrytý čiastočkami oxidu kremičitého, a kolieska znázorňujú výsledky
pre jadro pokryté časticami oxidu kremičitého a obalené membránou.
Predkladaný vynález bol tiež testovaný použitím mastenca ako medzivrstvy. Výsledky sú
znázornené na obr. 4 pre dennú rýchlosť uvoľňovania in vitro, znázornenú na osi y, a dni
znázornené na osi x, kde kosoštvorce predstavujú výsledky pre jadro podľa doterajšieho stavu
techniky obsahujúce levonorgestrel a obalené membránou, a štvorčeky predstavujú výsledky
pre jadro obsahujúce levonorgestrel, ktorého povrch bol potiahnutý časticami mastenca a celý
systém bol obalený membránou. Vzorky boli vyrobené vytlačovaním povlaku a konce
vzoriek boli uzatvorené. Profil uvoľňovania bol vypočítaný z údajov testu zrýchleného
uvoľňovania levonorgestrelu pri 60 °C a zodpovedá rýchlosti uvoľňovania 5 rokov.
Výsledky ukazujú, že v porovnaní s referenčnými vzorkami majú vzorky obsahujúce
medzivrstvu nižšiu počiatočnú dávku a nižšiu dennú dávku po relatívne dlhý čas a pokles je
vyšší u vzoriek obsahujúcich ako medzivrstvu, tak membránu obklopujúcu jadro a uvedenú
medzivrstvu. Ďalej, ako je zrejmé z obrázkov 2-4, vzorky obsahujúce medzivrstvu a
membránu majú prekvapivo konštantnú rýchlosť uvoľňovania aktívnej účinnej liečivej látky
v porovnaní s referenčnými vzorkami.
Vynález je ďalej podrobnejšie opísaný v nasledujúcich, neobmedzujúcich príkladoch.
Príklad 1
Príprava jadra
50 hmotnostných dielov levonorgestrelu a 50 hmotnostných dielov polydimetylsiloxán-kovinylmetylsiloxánu

a

1,2

hmotnostných

dielov

pasty

dichlórbenzoylperoxid-

polydimetylsiloxán (50 % dichlórbenzoylperoxidu) sa zmiešali v dvojvalcovom mlyne. Zmes
bola vytlačená do tyčinkovitého tvaru s vnútorným priemerom 2,0 mm a vytvrdzovaná
teplom pri + 150 °C počas 15 minút, počas ktorých prebiehalo zosieťovanie. Výsledná
tyčinka bola nasekaná na jadrá s dĺžkou 20 mm.
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Časť jadier bola ošetrená tenkou vrstvou silikónového oleja a pokrytá vrstvou častíc oxidu
kremičitého, zatiaľ čo iná časť jadier bola pokrytá vrstvou mastenca. Referenčné jadrá zostali
neporušená bez akéhokoľvek povlaku.
Príprava membrán
9 dielov PEO-b-PDMS, 89 dielov polydimetylsiloxán-ko-vinylmetylsiloxánu plneného
oxidom kremičitým, 10 ppm Pt katalyzátora (reakčných druhov), 0,03 dielov inhibítora
(etinylcyklohexanolu) a približne 2 diely zosieťovacieho činidla polyhydrogenmetylsiloxánko-dimetylsiloxán boli zmiešané v dvojvalcovom mlyne. Membránový materiál bol
vytlačovaný ako povlak na vyššie uvedené pripravené jadrá, t.j. polovica jadier potiahnutých
vrstvou oxidu kremičitého, vrstvou mastenca, a jadrá bez akejkoľvek medzivrstvy, a to
postupným ich priechodom vnútornou tryskou v lisovnici. Hrúbka steny výslednej membrány
bola 0,3 mm.
Príklad 2. Príprava intrauterinného systému doručovania
50 hmotnostných dielov levonorgestrelu a 50 hmotnostných dielov polydimetylsiloxán-kovinylmetylsiloxánu a 1,2 hmotnostných dielov dichlórbenzoylperoxid-polydimetylsiloxánovej pasty (50 % dichlórbenzoylperoxidu) sa zmiešalo v dvojvalcovom mlyne. Zmes bola
vytlačovaná do trubkovitej formy s vonkajším priemerom 2,0 mm a hrúbkou steny 0,5 mm.
Extrudát bol vytvrdzovaný teplom pri + 150 °C počas 15 minút, počas ktorých došlo k
zasieťovaniu. Výsledná trubička bola nasekaná na jadrá s dĺžkou 20 mm.
Jadro bolo ošetrené tenkou vrstvou silikónového oleja a pokryté vrstvou mastenca.
Membránový materiál pripravený podľa príkladu 1 bol vytlačovaný na jadro. Hrúbka steny
výslednej membrány bola 0,3 mm.
Trubicovitá nádobka sa nechala nabobtnať v cyklohexáne a upevnila sa na vertikálny driek
telesa IUS v tvare T. Cyklohexán sa nechal odpariť. Konce nádobky boli uzatvorené
silikónovým lepidlom.
Príklad 3. Príprava vaginálneho systému doručovania
50 hmotnostných dielov levonorgestrelu, 50 hmotnostných dielov polydimetylsiloxán-kovinylmetylsiloxánu a 1,2 hmotnostných dielov dichlórbenzoylperoxid-polydimetylsiloxánovej pasty (50 % dichlórbenzoylperoxidu) bolo zmiešaných v dvojvalcovom mlyne. Zmes bola
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vytlačovaná na jadro s vnútorným priemerom 2,8 mm a vytvrdzovaná teplom pri + 150 °C
počas 15 minút, počas ktorých došlo k zosieťovaniu. Zosieťované jadro bolo narezané na
dĺžku 167 mm.
99 dielov polydimetylsiloxán-ko-vinylmetylsiloxánu naplneného oxidom kremičitým, 10
ppm Pt katalyzátora (reakčný druh) a 0,03 diely inhibítora (etinylcyklohexanol) a približne
0,6 dielov zosieťovacieho činidla polyhydrogenmetylsiloxán-ko-dimetylsiloxán bolo
zmiešaných v dvojvalcovom mlyne. Membránový materiál bol vytlačovaný na jadro
pripravené vyššie. Hrúbka steny výslednej membrány bola 0,23 mm.
Konce jadra potiahnutého membránou sú spojené dohromady do uzatvoreného systému buď
použitím biokompatibilného lepidla, alebo výhodne použitím polyetylénovej tyčinky s dĺžkou
10 mm s vonkajším priemerom 1,2 mm ako spojovacieho prostriedku. Lepidlo (Nusil Med 14213) sa rozprestrie na druhý koniec spojovacích prostriedkov a polyetylénová tyčinka sa
zatlačí približne 5 mm do jadra. Prierezové plochy tyčinky jadrovej membránovej tyčinky a
druhý koniec spojovacích prostriedkov sú opatrené rovnakým lepidlom a druhý koniec
systému jadrovej membrány je tlačený cez polyetylénovú tyčinku tak, že konce systému
jadrovej membrány sa spojí. Lepidlo sa vytvrdzuje pri 100 °C počas 1 hodiny.
Test uvoľňovania liečiva
Rýchlosť uvoľňovania liečiva z implantátu bola meraná in vitro nasledovne:
Intrauterinné systémy doručovania boli pripojené do držiaka z nerezovej ocele vo zvislej
polohe a držiaky s prostriedkami boli umiestnené do sklenených fliaš obsahujúcich 250 ml
rozpúšťacieho média. Sklenené fľaše boli trepané v trepacom vodnom kúpeli rýchlosťou 100
otáčok za minútu pri 37 °C. Rozpúšťacie médium bolo odobrané a nahradené novým
rozpúšťacím médiom vo vopred stanovených časových intervaloch a množstvo uvoľneného
liečiva bolo analyzované pomocou štandardných metód HPLC. Koncentrácie rozpúšťacieho
média a okamih zmeny (vybratie a nahradenie) média boli zvolené tak, aby počas testu boli
udržované podmienky ponorenia.
Aj keď bol vynález opísaný v konkrétnych uskutočneniach a aplikáciách, je potrebné si
uvedomiť, že výkresy a opisy tu sú uvedené ako príklad na uľahčenie pochopenia vynálezu a
nemali by byť vykladané tak, že by obmedzovali jeho rozsah.
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Patentové nároky
1. Systém na doručovanie liečiva obsahujúci aspoň jedno jadro obsahujúce jednu alebo viac
terapeuticky účinných látok a aspoň jednu membránu obklopujúcu jadro, vyznačujúci sa
tým, že systém ďalej obsahuje medzivrstvu z v podstate inertného materiálu, ktorý nie je
kovalentne viazaný k materiálu jadra alebo membrány a kde tento v podstate inertný materiál
je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z oxidu kremičitého, pyrogénneho a vyzrážaného oxidu
kremičitého a mastenca, a kde systémom doručovania liečiva je systém vaginálneho
doručovania,

implantát,

intrauterinný

systém

doručovania,

intracervikálny

systém

doručovania, špirálová cievka alebo pružina.
2. Systém doručovania liečiva podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že v podstate inertný
materiál obsahuje časticový materiál, častice, granuly, kryštály, mikro- alebo nanokryštály
alebo prášok v pevnej, suspendovanej alebo gélovej forme.
3. Systém doručovania liečiva podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že medzi jadro a
membránu je aplikovaná medzivrstva v podstate inertného materiálu.
4. Systém doručovania liečiva podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že medzivrstva v
podstate inertného materiálu je aplikovaná medzi dve membránové vrstvy.
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