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   VAGINÁLNÍ APLIKACE 

• Lokální i systémová léčba 

• Farmakologické vedení porodu 

• Kontracepce 

• Výhody – absence first-pass 
metabolismu 

• Nevýhody – specifická mukozní 
tkáň a v čase se měnící prostředí:  
pH, samočištění 
 

          MOŽNOSTI 

• Řešení se nabízí v 
mukoadhezních a 
mukopenetračních formách DDS 

• Nanomateriály umožňují 
zvýšenou vazbu, stabilitu a 
biodostupnost 

• Potřeba vytvoření dostatečně 
robustního systému, který  
funguje i pří výkyvech, nebo 
naopak systému pro konkrétní 
situaci 
 

       METODY 

1. Testování nanovlákenných forem 
kandidátních polymerů – vliv 
metody síťování a stabilizace na 
mukoadhezní vlastnosti  

2. Hodnocení interakce s vybranými 
léčivy ze skupiny antibiotik a 
hormonů, farmakokinetika  

3. In vitro testy – tkáňové kultury, 
probiotické bakterie, bakteriální 
biofilm 

4. Stabilita ve vaginálních 
tekutinách, biodegradabilita, 
kumulace, mukopenetrace 
 

 

    

Kandidátní nanovlákna: 
• Chitosan 

• Poly-ε-kaprolaktonu (PCL) 

• Na bázi SiO2 

• Polyanionty (PAA, HA) 

• Polykationty (PEI) 

Abstrakt 
V současnosti se vaginální léčba in situ týká především místních 
infekcí, podpůrné probiotické léčby, suplementace ženských 
pohlavních hormonů, farmakologického vedení porodu, terapie 
inkontinence a kontracepční terapie. Výhodami jsou především nižší 
potřebná dávka léčiva a menší výskyt nežádoucích účinků.  

Vývoj nových forem pro cílenou dopravu a řízené uvolňování léčiv 
(DDS) jde v současnosti cestou mukoadhezních a mukopenetrujících 
lékových forem, které by měly zabránit předčasné ztrátě léčiva 
vyplavením, prodoužit kontaktní čas se sliznicí a zvýšit biologickou 
dostupnost léčiva. Výrazně kyselého prostředí, které vzniká 
enzymatickým štěpením glykogenu přítomnými bakteriemi lze využít 
ke stimulaci DDS a zajištění tzv. stimuli-responsive odezvy. 
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Nanomateriály a vaginální aplikace 

Díky svým unikátním vlastnostem představují nanomateriály potenciální 
nový systém pro DDS díky schopnosti modulovat stabilitu, distribuci v tkáni, 
mukoadhezi a mukopenetraci v závislosti na rozměrových charakteristikách, 
složení a povrchové funkcionalizaci.  

 

První fáze: Testování nanovlákenných forem 
kandidátních polymerů, ověření mukoadhezních 
vlastností, vlivu metody síťování a podmínek 
stabilizace na míru mukoadheze  

Druhá fáze: hodnocení interakce s nejčastěji 
používanými léčivy – z ATB především metronidazol, 
clindamycin a neomycin, z antimykotik nystatin a 
klotrimazol. Hodnocení úspěšnosti inkorporace léčiv 
do nanovlákenného DDS a farmakokinetika 
uvolňování. In vitro testovní vlivu na tkáňové kultury, 
probiotické bakterie vaginálního mikrobiomu a 
bakteriální biofilm. Testy stability, biodegradibility a 
mukopenetrace. 
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