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Metodika
Řešení difuzní rovnice ve válcových souřadnicích
(separace proměnných) 
Electrospinning - nanovlákna z poly-ε-kaprolaktonu s
různým obsahem modelového dipeptidu (Alaptidu) 
Kvantifikace množství uvolněného léčiva  pomocí HPLC
Transformace distribuci průměrů vláken  s ohledem na
objem vláken. 
Experimentálně naměřená data byla porovnána s
teoretickým matematickým modelem
 Stanovení difuzních koeficientů modelové látky uvnitř
polymerní matrici

Úvod
 Kvantitativní predikce uvolňování léčiv z polymerních nosíčlů
stále představují jednu z hlavních výzev současného lekářství.
Matematické modely předpovídající uvolňování jsou schopny
pomoci odstranit potřebu finančně a časově náročných
experimentů a obecně urychlit návrh a vývoj systémů pro
podávání léčiv (Drug delivery) [1-2].
 Přesto bylo v posledních letech učiněno pouze několik pokusů
o vytvoření mechanistického modelu kinetiky uvolňování léčiv z
nanovláken. 

Motivace

Výsledky a diskuze
Uvolňování bylo silně závislé na rozložení průměru
vláken získaných materiálů. 
Hodnoty odhadnutých difuzních koeficientů korelovaly
s koncentrací (a formou), v jaké byl Alaptid ve vláknech
přítomen; 
Čím vyšší byla koncentrace léčiva ve vláknech, tím nižší
byla rychlost uvolňování, což lze vysvětlit postupným
rozpouštěním Alaptidu v nanovláknech a jeho
následným uvolňováním prostou difuzí. 

Závěr 
 Stanovené hodnoty difuzních koeficientů korelovaly s koncentrací, v níž byl Alaptid ve
vláknech přítomen. Předpokládá se, že toto rozšíření modelu pomůže zvýšit variabilnost
přístupu ke kvantifikaci množství uvolněného léčiva, protože jej lze aplikovat na vysoce
heterogenní nanovlákenné vrstvy s širokým rozložením průměrů vláken. 

 Tato práce byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže (SGS) na Technické univerzitě v Liberci v roce 2021.
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