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1. ABSTRAKT 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra Farmaceutické technologie 

Jméno a příjmení: Marie Korpasová 

Název diplomové práce: Adhezivní a reologické vlastnosti směsí na bázi chitosanu 

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením reologických a adhezivních vlastností směsí pro 

formulaci matricových tablet založených na bázi chitosanu s přídavkem retardační směsi, 

kterou tvoří alginát sodný a hypromelosa v 30%, 40%, 50% koncentraci. Teoretická část 

práce se zabývá charakterizací chitosanu, Alginátu sodného, Hypromelosy dále 

charakterizací a rozdělením matricových tablet a také jsou zde popsány principy 

vyhodnocení rotačních, adhezivních a oscilačních testů, které byly realizovány 

v experimentální části. Z výsledků viskozitních křivek je zřejmé, že viskozita vzorků klesá 

s rostoucím namáháním a s vzrůstající koncentrací alginátu sodného viskozita roste. Přidání 

hypromelosy do směsi zapříčinilo zvýšení viskozity testovaných vzorků. Pro charakterizaci 

gelů jsou vhodnější testy oscilační, jelikož při testování dochází k menšímu namáhání 

vzorků. Vzorky pro měření byly připraveny hydratací dané směsi fosfátovým pufrem o pH 

6,8. Koeficient konzistence K a index tokového namáhání n jsou charakteristikami 

reologického chování gelů. Viskoelastické soustavy se při nízkém posuvném napětí chovají 

jako tuhé látky, dochází u nich k plastické deformaci, pokud se napětí bude dále zvyšovat, 

deformace bude trvalá a soustava se bude chovat jako kapalina. Výsledky adhezivních testů 

korelují s výsledky rotačních i oscilačních testů. 
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2. ABSTRACT 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical technology 

Name and surname: Marie Korpasová 

Title of diploma thesis: Adhesive and rheological properties of mixtures based on chitosan 

Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Diploma thesis deals with evaluation of rheological and adhesive properties of compounds 

for matrix tablets formulation, based on Chitosan with addition of retardant compound. The 

retardant compound consists of Sodium Alginate and Hypromellose in concentrations of 

30 %, 40 % and 50 %. Theoretical part describes Chitosan, Sodium Alginate and 

Hypromellose. As next is division of matrix tablets. Theoretically is also described 

evaluation of rotational, oscillational, and adhesive testing which was used in practical part. 

From viscosity curves can be seen, that viscosity is decreasing with increasing stress. 

Viscosity increases with increasing concentration of Sodium Alginate and Hypromellose. 

Oscillational testing is better for gel characterization because it provides lower stress on test 

samples. Samples of given compound were prepared by hydrating with phosphate buffer of 

pH 6,8. Coefficient of consistency K and index flow rate n characterize rheological 

behaviour of gels. Viscoelastic compounds behave like solids with plastic deformation in 

lower stress. With increasing stress, flow limit will be reached, deformation will be 

permanent and solid will turn into liquid. Results from adhesive testing correlate with results 

from rotational and oscillational testing.  
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3. ZADÁNÍ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zhodnotit adhezivní a reologické vlastnosti směsí pro formulaci 

matricových tablet založených na bázi chitosanu s přídavkem retardační směsi, kterou je 

alginát sodný a hypromelosa v 30%, 40%, 50% koncentraci. Testované směsi jsou 

podrobeny rotačním, oscilačním a adhezivním testům na rotačním reometru Kinexus Pro+ 

Malvern Instruments a vyhodnoceny podle mocninného vztahu Power law modelu. 

Vzorky pro měření byly připraveny hydratací dané směsi fosfátovým pufrem o pH 6,8. 

Výsledné hodnoty jsou zaznamenány do tabulek a grafů a testované směsi jsou 

porovnány. 

 

U směsí bylo určeno provést následující testy: 

 

1. Měření tokových a viskozitních křivek v zadaném rozsahu rychlostního spádu 0,1 

až 100 s-1 a při teplotě 25 °C. Hodnocení pomocí reologických modelů – Power 

Law Modelu.  

2. Měření viskoelastických vlastností pomocí oscilačních testů. Výběr charakteris-

tik, které jsou vhodné pro porovnání přípravků. Výsledky jsou vyhodnoceny po-

mocí parametrů mocninného vztahu, hodnoty K* jako síla relaxace a koeficientem 

n*, který je označován jako relaxační exponent.  

3. Měření adhezivních vlastností, studium vlivu testovaných podmínek. Testované 

vzorky byly vyhodnoceny pomocí maximální síly Fmax (N) potřebné pro odtržení 

vzorku.  

4. Srovnání testovaných látek na základě zvolených reologických charakteristik. 
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4. SEZNAM ZKRATEK 

D () rychlostní spád (s-1)  

G´ elastický modul (Pa) 

G´´ viskózní modul (Pa) 

K koeficient konzistence (Pa∙sn) 

n index tokového chování (-) 

LVER oblast lineárního viskoelastického chování 

σ´ mez toku (Pa) 

τ posuvné napětí (Pa) 

Ch chitosan 

SA alginát sodný 

HPMC hypromelosa 

Retardant SA nebo směs SA/HPMC 1:1 

K* relaxační síla (Pa∙sn) 

n* relaxační exponent (-) 

η10 viskozita při rychlostním spádu 10 s-1 (Pa.s) 

σ´ napětí potřebné k rozrušení struktury gelu (Pa) 

ω úhlová rychlost (rad·s−1) 

δ fázový úhel (°) 

CODES (Colon-specific drug delivery system) 

CTDC (Colon targeted delivery capsules) 

PCDC (Pressure controlled drug capsules) 
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5. ÚVOD 

Chitosan patří mezi kationtové polymery, které jsou odvozené od přírodního chitinu. Je 

biodegradabilní, biokompatibilní a hlavně netoxický, dále je antibakteriálně účinný, 

vykazuje i protinádorovou aktivitu i antioxidační aktivitu. Chitosan je rozpustný 

v kyselých roztocích, ale nerozpustný v zásaditých. Alginát sodný je anionický 

polysacharid, který je rozpustný v neutrálních nebo alkalických roztocích, ale 

nerozpustný v kyselých. Principem jejich působení je, že při nízkém pH je chitosan 

protonovaný, tedy rozpustný, ale alginát sodný není. Pokud se pH zvýší na 6,8, 

aminoskupiny chitosanu zůstanou protonované, zatímco alginát sodný se začne 

rozpouštět až při vyšším pH, jeho karboxylové skupiny disociují na COO– a budou 

reagovat se skupinou NH3 chitosanu a dojde k zesíťování těchto řetězců. Mezi chitosanem 

a alginátem sodným se vytváří polyelektrolytový komplex, což přináší značné výhody, 

jako je schopnost řízeného uvolňování, ale i snížení závislosti na pH. Podstatou jejich 

vzájemného působení je elektrostatická interakce. Hypromelosa se přidává jako pomocná 

látka ke zvýšení viskozity. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením reologických a adhezivních vlastností směsí pro 

formulaci matricových tablet založených na bázi chitosanu s přídavkem retardační směsi, 

kterou tvoří alginát sodný a hypromelosa v 30%, 40%, 50% koncentraci. Pro 

experimentální část bylo vybráno šest směsí. Pomocí rotačních, oscilačních a adhezivních 

testů byly hodnoceny jejich reologické vlastnosti. Byly získány viskozitní a tokové křivky a 

viskoelastické profily. Oscilační a rotační testy podávají informace o tokovém chování. 

Adhezivní vlastnosti jsou hodnoceny tahovými testy a je zde určena síla, která je nutná pro 

odtržení vzorku od podkladu. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Biopolymery 

6.1.1 Chitosan 

Jedná se o přírodní polymer typu polysacharidů. Chitosan (poly-D-glukosamin), přesněji 

(1→4)-2-amino-2-deoxy-β-D-glukan, patří mezi méně časté kationtové polymery, které 

jsou odvozené od přírodního chitinu.1 Získává se alkalickou deacetylací chitinu varem 

s 50% hydroxidem sodným nebo enzymaticky působením N-deacetylasy.2 Chitin se také 

nachází ve skořápkách mořských korýšů, které jsou odpadním produktem při zpracování 

mořských plodů. Korýšové skořápky obsahují 20 až 30 % chitinu, dále také lipidové 

pigmenty, karotenoidy, 30 až 40 % bílkovin a 30 až 50 % uhličitanu vápenatého. 

Vyskytuje se také u několika typů hub rodu Aspergillus a Mucor.3 Chemická struktura 

chitosanu je velice podobná celulose, která neobsahuje aminové skupiny. Chitin a 

chitosan jsou heteropolymery, přičemž celulosa je homopolymer.4 Molekula chitosanu 

má tři reaktivní centra: primární aminoskupinu, která podléhá velice snadno 

kvarternizaci, čímž můžeme zvýšit rozpustnost chitosanu ve vodě a dále obsahuje 

primární a sekundární hydroxyskupinu. Primární hydroxyskupina je často substituována 

spojovacími články tzv. spacery, na které se váže léčivo, tedy nějaká aktivní složka, která 

má za úkol cílení léčiva. Sekundární hydroxyskupina je zde především pro zvýšení 

rozpustnosti ve vodě. 

 

Obr. 1 Chemická struktura celulosy (R = OH), chitin (R = NHCOCH3), chitosan (R = 

NH2)4 

 

 

Obr. 2 Vzorec chitosanu 5 
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Molekula chitosanu má výborné biologické vlastnosti. Je biodegradabilní, 

biokompatibilní, antibakteriálně účinná, vykazuje i protinádorovou aktivitu i antioxidační 

aktivitu, a hlavně je netoxická.6 Jeho antibakteriální účinnost vůči grampozitivním i 

gramnegativním bakteriím a houbám je pouze při pH nižším než 6. Velikost chitosanu se 

pohybuje v rozmezí od 2 do 200 kDa, přičemž chitosan s vyšší molekulovou hmotností 

inhibuje aktivitu E. coli, jelikož zaplní vnější část buněčné stěny a tím zabrání pronikání 

živin. Antimikrobiální účinnost chitosanu vzrůstá s klesajícím pH. 

Pokud je pH menší než 6,5 dochází k ionizaci a vznikají pozitivně nabité částice. Při pH 7 

je chitosan nerozpustný, antibakteriálně neúčinný. Pro účinnost při pH 7,2 je nutná 

kvarternizace, jelikož náboj kvartérní amoniové skupiny umožňuje jeho rozpustnost 

v dolních částech GIT za neutrálních nebo alkalických podmínek. 

Mezi nejčastější obměny chitosanu patří kvarternizace dusíku aminoskupiny např. s (2-

hydroxy-propyl) trimethylamoniového derivátu, který vykazuje antioxidační aktivitu, ale 

také účinnost proti Staphylococcus aureus a mnoha dalších bakterií.7,8 Mezi další obměny 

chitosanu patří N-alkylace disacharidy, což vede ke zvýšení antibakteriální účinnosti proti 

bakteriím E. Coli a Staphylococcus aureus. Nejvyšší účinnosti proti Staphylococcus 

aureus dosahují maltosové deriváty chitosanu. Proti E. Coli jsou nejúčinnější cellobiosové 

deriváty. Stříbrné ionty mohou také významně přispět ke zvýšení antibakteriální účinnosti 

chitosanu, což je důvodem pro přípravu komplexů thiomočovinového chitosanu, který 

vzniká reakcí chitosanu s thiokyanátem amonným v ethanolu. Další významnou 

vlastností chitosanu je jeho protinádorová aktivita, která závisí na molekulové hmotnosti, 

rozpustnosti a obsahu acetylovaných skupin.9 Účinný je jen nízkomolekulární chitosan, 

kdy ke štěpení jsou používány enzymy chitosanasy a chitinasy. Tímto způsobem byl 

připraven chitosan rozpustný ve vodě pomocí Bacillis amyloliquefaciens obsahující 

chitinasu. Protinádorová aktivita chitosanu se využívá především pokud chceme použít 

chitosan jako nosič protinádorové látky na místo účinku. Používá se při léčbě nádorů 

žaludku, tlustého střeva a močového měchýře. Jeden z příkladů využití chitosanu jako 

protinádorového nosiče je N-sukcinylchitosan, který se využívá pro léčivo mitomycin C, 

které se používá pro léčbu leukémie. Mezi další vlastnosti chitosanu patří jeho 

antioxidační aktivita. Antioxidanty jsou látky, které brání oxidaci a zachytávají radikály 

a ROS (reaktivní kyslíkové formy). Opět záleží i na velikosti molekuly a stupni acetylace. 

Částečně acetylovaný chitosan, který je rozpustný ve vodě, je brán jako přírodní 
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antioxidant. Tyto vlastnosti souvisí s chelatačními schopnostmi chitosanu, které následně 

vedou ke zpomalení oxidace lipidů.10 Chitosan také chelatuje s kovy potřebnými pro růst 

mikroorganismů. Jeho biologická aktivita závisí na faktorech, jako jsou například 

molekulová hmotnost, typ substituce, rozpustnost a pH.11 

 

6.1.2 Alginát sodný 

Jedná se o polysacharidový biopolymer, který se získává z hnědých řas. Je to sůl kyseliny 

alginové, která je nerozpustná ve vodě.12 Alginát sodný je kopolymer skládající se ze 

dvou monosacharidových jednotek, z β-D-manuronové kyseliny a α-L-guluronové 

kyseliny, jež jsou vázány glykosidickými vazbami (1⟶4). Alginová kyselina je tvořena 

homopolymerními a heteropolymerními bloky, které jsou spojeny. Podle druhu a věku 

řas je možné určit v jakém zastoupení se budou bloky v řetězci nacházet. Z bloků se 

izoluje alginová kyselina, jejichž modifikací získáme sloučeniny nazývající se algináty, 

které mohou být sodné, draselné, vápenaté. V interakci s kationty alkalických kovů se 

tvoří koloidní sloučeniny, které jsou viskózní. Viskozitu alginátů ovlivní ostatní látky 

obsažené ve vodním systému. Hodnota viskozity závisí na přítomnosti kyselin, zvýšené 

hladině cukrů a alkoholu. K vytvoření alginového gelu je nutné alespoň 20 % obsahu 

guluronové kyseliny v alginátu, která zajistí pevnost gelu. Druhý monosacharid je 

manurová kyselina, jejíž bloky udržují pružnost a měkkost gelu.13 

 

Obr. 3 Monosacharidové jednotky kyseliny alginové – manuronová a guluronové 14  
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Obr. 4 Vzorec alginátu sodného 14 

 

 

Alginátové gely mají velký potenciál pro použití při transplantaci buněk do tkáně. 

Hlavním účelem je poskytnout umělé tkáňové a orgánové náhrady pro pacienty trpící 

selháním orgánů nebo ztrátou tkáně.15 Gely alginátu sodného se používají k dopravě 

buněk na určitě místo, kde budou sloužit k vytvoření prostoru pro tvorbu nové tkáně.16  

Molekulová hmotnost alginátu sodného je v rozmezí 32 000 až 400 000 g mol-1. Viskozita 

roztoků alginátu se zvyšuje s klesajícím pH a dosahuje maxima kolem pH = 3 – 3,5, 

jelikož karboxylové skupiny v alginovém řetězci se stávají protonovanými a dochází 

k tvorbě vodíkových vazeb.17 

Alginátové obvazy na rány udržují fyziologicky vlhké mikroprostředí a jsou schopny 

minimalizovat bakteriální infekce v místě poranění a tím usnadnit hojení ran. Tento efekt 

spočívá v tom, že vlákna alginátu se při styku se sekretem rány změní na gel, který bude 

mít vlastnosti vlhkého krytí. Umožní absorpci odumřelých buněk a bakterií, které pohltí 

vznikající gel. Tím se docílí toho, že rána bude stále vlhká, čímž se usnadní hojení.18 

Alginát sodný se mimo jiné využívá v kosmetice, tiskařském průmyslu, ale i jako textilní 

materiál. Technologie zvlákňování spočívá v tom, že se vylouhují mořské řasy 

v alkalickém prostředí, což je lázeň s vápenatou solí tvořící gel, a vznikne alginát sodný, 

který dále projde zvlákňovací tryskou. Mechanické vlastnosti vyráběného alginátu 

můžeme zvýšit přidáním stříbrných solí, což jsou např. vlákna, která mají antibiotický 

účinek, vyrábějící se přidáním např. tetracyklinu. Vlákna pak dosahují hmotnosti až 1740 

kg. Jejich velkou výhodou je, že mohou absorbovat až dvacetinásobek své hmotnosti. 

Alginátová vlákna se využívají k výrobě obvazového materiálu Chitocel, používaného 

v chirurgii. Jde o kombinaci alginátu sodného a chitosanu. Jejich výhoda je, že se 

postupem času v těle člověka rozpustí19 
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Další oblast využití alginátu je výroba alginátových otiskových hmot v dentální praxi. 

Používají se tzv. hydrokoloidy, což jsou látky chemoplastické tvořící gel, který se nedá 

změnit v sol. Hlavní význam spočívá ve využití jako pomocné a studijní otisky 

v konfekčních otiskových lžičkách v protetice. Dále se využívají i při výrobě fixních 

protéz. Základem pro výrobu jsou sodné, draselné trietanolaminové soli kyseliny alginové 

tedy algináty. Právě algináty jsou rozpustné ve vodě na rozdíl od samotné kyseliny 

alginové. Podstata procesu tvorby otiskových hmot je přidání vápenatých solí, které 

přechází na roztok alginátu sodného a postupně až v nerozpustný gel alginátu sodno-

vápenatého. Tyto hmoty se vyrábějí jako prášek mísitelný s vodou. Nejběžnější složení 

otiskových hmot je alginát sodný, sádra nebo sádrovec, fosforečnan sodný, 

fluorokřemičitan sodný, oxid hořečnatý, křemelina. Gel, který vznikne, je pružný, ale 

omezeně, což je závislé na množství vody, kdy při použití většího množství vody vzniká 

měkčí deformovatelný gel. Mezi další nevýhody patří omezená pevnost gelu a objemová 

nestálost ztuhlého otisku. Vzhledem k jeho hydrokoloidní povaze se na vzduchu vypařuje 

voda. Tomuto ději nelze zabránit, pouze jen zmírnit, uzavřením otisků do nádoby. Již 

během 30 minut ponechání otisku na vzduchu není možné ho znovu použít. V dnešní 

době jsou alginátové otiskové hmoty dávkovány v sáčcích v přesném množství pro 

vytvoření otisku.20 

Mezi další oblasti, kde se alginát hojně využívá, je ve formě stabilizátoru, zahušťovadla, 

emulgátoru a želírující látky. Používá se do mnoha pokrmů např. mražené dezerty, 

pudinky, želé, marmelády, krémy, džusy, jogurty, majonézy.21 Alginát sodný 

v kombinaci s citrátem a fosforečnanem sodným se používá jako tavící sůl v tavených 

sýrech. 

 

6.1.3 Hypromelosa 

Hypromelosa patří mezi nejvíce využívané polymerní nosiče pro hydrofilní gelové 

matricové tablety. Jedná se o neiontový derivát celulosy, který se používá hlavně pro 

zvýšení viskozity roztoků, ke stabilizaci suspenzí. Získává se zpracováním celulosy. 

Z chemického hlediska se jedná o O-methylovanou a O-hydroxypropylovanou celulosu. 

Aby mohla hypromelosa fungovat jako nosič, musí splňovat následující požadavky: 

vazba léčiva na nosič musí být stabilní, uvolňování léčiva probíhá hydrolýzou tedy je 

řízené, transport léčivé látky v organismu je cílený, nosič musí být degradovatelný.22 
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Mezi hlavní výhody hypromelosy patří snadná lisovatelnost, zdravotní nezávadnost, 

nedráždivost, odolnost vůči enzymům. 

 

Obr. 5 Strukturní vzorec hypromelosy 22 

 

 

Další vlastností hypromelosy je, že vykazuje převrácenou termoreverzibilitu, což 

znamená, že k přechodu sol – gel dochází zahříváním. Tohoto přechodu lze využít při 

formulaci gelových systémů in situ. Příkladem jsou tzv. tekuté čípky. Pacientovi se 

rektálně podá koloidní sol, který při teplotě lidského těla zgelovatí. Roztoky a gely 

hypromelosy se využívají v očním lékařství na zvýšení viskozity očních a ušních kapek. 

Velmi často se také používá jako mukoadhezivní polymer s cílem prodloužit kontaktní 

čas se sliznicí a tím zvýšit biologickou dostupnost léčivé látky. Pro lékové formy s 

řízeným uvolňováním jsou využívány přednostně typy K a E. Hypromelosa má vliv na 

zpomalené uvolňování léčiv, což je způsobeno její schopností velmi rychle vytvářet 

viskózní gelovou vrstvu. Typ K, který obsahuje 19 % až 24 % methoxylových skupin a 7 

až 12 % hydroxypropoxylových skupin, hydratuje velice rychle, a proto se využívá 

nejčastěji v perorálních matricích.  

Vlastnosti gelové matricové tablety ovlivňuje mnoho faktorů, jejíchž změnou můžeme 

ovlivnit liberaci léčiva z matricových tablet. Mezi hlavní faktory patří typ polymeru a 

jeho koncentrace, viskozita, molekulová hmotnost, rychlost hydratace polymeru apod. U 

včleněného léčiva je důležitá jeho chemická struktura, velikost částic apod. Další 

možností je přidáním pomocných látek (aditiv), které budou ovlivňovat uvolňování léčiv 

díky svým fyzikálně – chemickým vlastnostem. Vlastnosti gelové vrstvy je možné 

ovlivnit tvarem matrice nebo lisovací silou.22 
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Hypromelosa se připravuje louhováním celulosových vláken, která se dále zpracovávají 

působením methylchloridu, čímž se získá methylester celulosy. Produkt, který vznikne, 

je přečištěn a rozemlet do prášku. Na trhu se vyskytuje pod obchodním názvem 

(Methocel®, Metolose®, Pharmacoat®). Jedná se o obchodní názvy pro ethery celulosy, 

které jsou dva typy – methycelulosa a hydroxypropylmethylcelulosa. Obě sloučeniny 

zajišťují řízené uvolňování léčiva. Oba typy Methocelu jsou tvořeny základní opakující 

se strukturou anhydroglukosových jednotek. Ethery celulosy methocelu jsou stabilní při 

rozsahu pH 2–13.23 Rozsah substituce ovlivňuje zejména viskozitu a rozpustnost 

derivátů. 

 

Obr. 6 Struktura methylcelulosy a hydroxypropylmethylcelulosy (hypromelosy) 23 

 

 

Reologie vodných roztoků Methocelu je ovlivněna molekulovou hmotností, koncentrací, 

teplotou. Tyto roztoky se chovají pseudoplasticky a se zvyšující se molekulovou 

hmotností se toto chování znásobí. Při velmi nízkém rychlostním spádu se ethery celulosy 

(Methocelu) chovají jako Newtonské.23 Methocelové produkty jsou neionické, jejich 

viskozita je stálá. V případě vložení do kyselých roztoků, viskozita se bude rapidně 

zvyšovat. 

Methocel K100 Premium LV, K4M Premium, K15M Premium, K100M Premium, E4M 

Premium a Premium E10MCR jsou názvy produktů, které se používají k řízenému 

uvolňování léčiv. Číslo za chemickým názvem představuje hodnotu viskozity daného 

produktu, která je vyjádřena v mPa·s-1
 a měřena při 2% koncentraci ve vodě zahřáté na 

20 °C.24 
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Stupeň substituce vyjadřuje množství substitučních skupin na anhydroglukosových 

jednotkách celulosy, což je označováno pomocí hmotnostních procent nebo také 

průměrným počtem substitučních skupin na kruhu.25 

 

Tab. 1 Stupeň substituce 23 

 

 

Mezi základní vlastnosti Methocelu patří vysoká odolnost proti napadení 

mikroorganismy a sloučeniny Methocelu s vyšším stupněm substituce jsou velice odolné 

vůči enzymům. Všechny ethery Methocelu prochází zažívacím traktem bez změny, což 

značí, že jsou velice stabilní v biochemických a enzymatických procesech. Substituce 

celulosy alkylovanými a hydroalkylovanými sloučeninami zvyšuje její odolnost vůči 

mikrobům.26 

 

6.2 Matricové tablety 

Matricové tablety jsou pevné lékové formy, u nichž je léčivá látka dispergována v nosné 

pomocné látce, která modifikuje rychlost jejího uvolňování. Umožňují zpožděné, 

prodloužené a pulzní uvolňování inkorporovaných léčivých látek určených pro perorální, 

orální, transdermální, oční, vaginální nebo parenterální podání. Prodloužené uvolňování 

zabezpečuje terapeutickou hladinu léčivé látky v krevní plazmě po časový interval delší, 

než je dáno jejími farmakokinetickými vlastnostmi, což má nesporné terapeutické 

výhody, jako jsou snížená frekvence dávkování léku, snížení výkyvů hladiny léčiva 

v plazmě a menší výskyt nežádoucích účinků. Přičemž u každého typu matricových tablet 

dochází k rozdílnému uvolňování účinné látky. 
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Obr. 7 Řízené uvolňování léčiva 27 

 

 

Matricové tablety dělíme na: 

 

1. nerozpustné matricové tablety 

2. lipofilní matricové tablety 

3. hydrofilní gelové matricové tablety 

4. směsné matricové tablety 
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Obr. 8 Typy matricových tablet 28 

 

 

Hydrofilní gelové matrice  

Hydrofilní gelové matrice jsou známy už od roku 1962. Jejich nosnou pomocnou látkou 

je nejčastěji bobtnající hydrofilní polymer např. celulosové deriváty methylcelulosy, 

hydroxypropylmethylcelulosy, deriváty karbomerů, povidonu. Léčiva se z těchto 

matricových tablet uvolňují odlišným způsobem. Hydrofilní matrice při styku s vodním 

prostředím postupně hydratuje až dojde k rozpouštění polymeru. Poté, co se polymer 

částečně hydratuje dojde k uvolnění počáteční dávky rozpuštěného léčiva z matrice. 

Současně se na povrchu výlisku vytváří gelová vrstva, jelikož polymer hydratoval. 

Tvorba gelové bariéry je základním krokem k dosažení řízeného uvolňování léčiva. Tato 

gelová bariéra chrání tabletu před předčasným rozpadem a voda může pronikat do tablety 

velice pomalu, aniž by se rozpadla. Původní gelová vrstva se pomalu rozpouští a je 

nahrazena novou vrstvou, která zajišťuje zpomalenou difúzi a prodlužuje uvolňování 

léčiva.29 Uvolnění léčivé látky ze systému je podmíněno rozpustností léčiva ve vodném 

prostředí tedy difúzí a erozí nebo kombinací obou těchto dějů. Nabobtnalá vrstva zvětšuje 

tabletu a následnou hydratací do suchého jádra, za vzniku gelu, se tableta postupně 

zmenšuje až zanikne úplně. Jakou rychlostí se bude léčivo uvolňovat, závisí na rychlosti 

hydratace polymeru, jeho viskozitě, koncentraci a rozpustnosti léčivé látky, složení 

tablety a podmínkách výrobního procesu.27,30 

Hydrofilní gelové matrice mají široké uplatnění právě díky jednoduché výrobě, nízkým 

nákladům a přijatelné ceně pomocných látek. K dalším výhodám patří, že se mohou 

používat pro špatně rozpustná léčiva.31 Argofan SR, Agapurin SR a Neurol SR jsou 

přípravky, které mají jako základ hydrofilní gelové matrice.32 
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Obr. 9 Liberace léčiva z hydrofilní matricové tablety 31 

 

 

Rozdělení gelové vrstvy: 31 

• bobtnající vrstva – rozmezí skelného a pružného stavu polymeru 

• difúzní vrstva – nemusí být přítomna, vytváří hranici mezi léčivou látkou v 

rozpuštěném nebo nerozpuštěném stavu 

• erozní vrstva – na hranici okolního média a gelové vrstvy 

 

Polymerní nerozpustné matrice 

Jsou známé již od roku 1960 a od té doby mají velkým význam pro klinickou praxi. 

Skládají se z léčivé látky, která je dispergovaná v nerozpustných polymerech. Příkladem 

takového polymeru je např. ethylcelulosa, polyvinylchlorid, polyethylen, polystyren. 

Vyrábějí se přímým lisováním prášků nebo také lisováním zrněných prášků, tedy 

granulátu. Často se tyto matricové tablety označují jako skeletové. Je tomu tak proto, že 

obsahují nosný polymer, který tvoří pevnou pórovitou strukturu (skelet). Když se dostane 

matricová tableta do gastrointestinálního traktu, tak se její tvar nezmění, léčivá látka se 

bude postupně uvolňovat a difundovat z výlisku do okolního prostředí, kde dojde 

k absorpci.31 K tomuto ději dochází velmi rychle, díky čemuž se léčivo uvolní a tím může 

dojít k dosažení terapeutické koncentrace léčiva v plazmě. Následně v závislosti na dráze, 

jakou roztok urazí z vnitřní části skeletu, se uvolňování bude zpomalovat tak, aby se 
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ustálil koncentrační deficit, který vznikl rozkladem a eliminací léčiva. To, s jakou 

rychlostí se léčivo bude uvolňovat z matrice, bude ovlivňovat rozpustnost léčiva ve vodě 

a také přidávání jiných hydrofilních sloučenin. Pokud by se mělo zpomalit uvolňování 

léčiv, přidaly by se hydrofobní látky, které sníží smáčivost matric.33 

Rychlost uvolňování lze zvýšit vyšší koncentrací léčiva, vyšší rozpustností léčiva ve 

vodě, přidáním hydrofilních excipientů. Naopak rychlost uvolňování může být snížena 

nižší koncentrací léčiva, nižší rozpustností léčiva ve vodě, přidáním hydrofobních látek. 

 

Lipofilní matrice 

Lipofilní matricová tableta obsahuje převážně tuky, vosky a mastné alkoholy, např. 

cetylalkohol, estery glyceroldibehenátu, glyceroltribehenátu. Umožňují výrobu matric 

s řízeným uvolňováním. Tyto lipofilní excipienty jsou využívány i v průmyslu pro 

emulgaci, solubilizaci a stabilizaci. Jsou chemicky inertní a hydrofobní. Vznikly 

chemickou modifikací triglyceridů.34 

Léčivá látka je dispergovaná v nosiči a tableta velmi často obsahuje pomocnou látku, 

která může ovlivnit rychlost uvolňování léčiva. Uvolňování léčivé látky z tablety se děje 

pomocí eroze, tedy postupného zmenšování tablety v důsledku hydrolýzy, rozpuštěním 

tuků, vlivem působení enzymů a změnám pH v GIT. Přípravky, které fungují na tomto 

principu, jsou Tralgit SR, Voltaren retard. Hlavním důvodem prodlouženého uvolňování 

je krátký biologický poločas léčiv, kdy dosáhneme účinku až na 12 hodin.33 

 

Směsné matricové tablety 

Směsné matricové tablety jsou složené jak z hydrofilní, tak i z lipofilní retardující látky.28 

 

Obalené matricové tablety  

Matricové tablety mohou obsahovat obal, který slouží ke korekci např. chuti, barvy nebo 

může mít funkci ochrannou, kdy napomáhá dosažení požadovaného množství uvolněného 

léčiva.31 
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Obr. 10 Typy obalů u matricových tablet 31 

 

 

Rozlišujeme různé typy obalů u matric podle jejich funkce na permeabilní, tedy propustné 

a semipermeabilní, tedy polopropustné. Matricové tablety, které mají permeabilní obaly, 

uvolňují léčivo řízeným rozpouštěním nebo řízenou difúzí. Léčivá látka difunduje obalem 

přes póry, které vznikají při zvlhčení obalu po rozpuštění hydrofilních přísad. 

Polopropustné obaly umožní trávicím tekutinám vstoupit do jádra matrice a tím zabraňují 

roztoku léčivé látky dostat se ven. Uvnitř přípravku vznikne vysoký osmotický tlak, což 

zapříčiňuje nasycení roztoku léčiva. Pokud je na obalu otvor vytvořený laserovým 

paprskem, léčivo může unikat do prostředí s nižším osmotických tlakem, poté i do 

gastrointestinálního traktu. Na tomto principu řízené osmózy uvedené léčivé přípravky 

fungují. Jejich velkou výhodou je konstantní rychlost a liberace léčiva.31 

 

Acidoresistentní obaly 

Acidoresistentní obaly, které nejsou rozpustné v kyselém prostředí, budou chránit 

matrici, než dosáhne do střevního prostředí. Díky tomuto obalu dosáhne zpožděného 

uvolňování léčiva a zpožděného účinku. Účinku je možné dosáhnout nejen tímto 

způsobem, ale také pokud matrice obsahují obal z hydrofilních polymerů. Pokud se dají 

do kombinace hydrogelové a nerozpustné obaly, může se dosáhnout pulzního uvolňování 

léčiva. 

CODES (colon-specific drug delivery system), je kombinací technologie matricové 

tablety a mnoha různých obalů s rozdílnými vlastnostmi, čímž dosáhneme místně 
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specifického účinku uvolňování léčiva z gastrointestinálního traktu. Tento systém byl 

navržen pro uvolňování léčiva v colonu. Jedná se o matrici s léčivem a polysacharidy 

(např. mannitol, maltóza), která je degradovatelná střevními bakteriemi. 

Na matrici se nanese obal rozpustný v kyselém prostředí např. Eudragit E, který se potáhl 

izolační vrstvou z hydroxypropylmethylcelulosy a vnější acidoresistentní obal je 

z polyakrylátu a prostřední vrstva zabraňuje interakci mezi opačně nabitými polymery. 

Matricová tableta projde nezměněná do střevního prostředí, kde se bude rozpouštět vnější 

acidoresistentní obal díky změně pH. Až se matrice dostane do tlustého střeva, rozloží se 

působením bakteriální mikroflóry za vzniku organické kyseliny, která bude měnit pH 

v blízkosti matrice v kyselé prostředí a obal se rozpustí a léčivo se uvolní z matrice.31 

 

Obr. 11 Systém CODES navržený pro uvolňování léčiva z kolonu 31 

 

 

Příklady matricových tablet v praxi  

Přípravky obsahující nerozpustné polymerní matrice tvořené z akrylátových polymerů 

jsou Agapurin retard, Ferronat retard a další. Jejich principem je, že zajišťují zpomalené 

uvolňování pentoxyfilinu.31 



27 

 

Přípravky založené na lipofilních matricích jsou Enelbin retard, Tralgit SR, Voltaren 

retard. Jedná se o matrici složenou z cetylalkoholu, která je potažena barevným obalem 

z hydroxypropylmethylcelulosy, a laktulosy maskující nepříjemnou chuť léčiva.  

 

6.3 Kombinace chitosanu a alginátu sodného v matricové tabletě 

Z počátku je nutné zmínit, proč se dané sloučeniny nepoužívají jednotlivě, ale dávají se 

do kombinace a jaké výhody to přináší pro řízené uvolňování léčiv. Alginát sodný se 

velmi významně podílí na řízeném uvolňování léčiv, pouze však po dobu 8–10 h. Pokud 

pH klesne pod pKa jednotlivých monomerů tak se z rozpustného alginátu sodného stane 

nerozpustná alginová kyselina. Vlastnosti je možné využít ve zpožděném uvolňování 

léčiv. Matricové tablety by mohly způsobit uvolnění léčiva už v prostředí žaludku, což se 

stává limitujícím faktorem pro použití alginátu jako samotné složky. Perfektní vlastností 

alginátu je jeho mukoadhezivní vlastnost, kdy je využíván jako nosič pro doručení léčiv 

na sliznici tedy až do gastrointestinálního traktu.35 

Alginová kyselina je anionický polysacharid a je rozpustná v neutrálních nebo 

alkalických roztocích, ale nerozpustná v kyselých. Naproti tomu chitosan je kationický 

polysacharid, který je rozpustný v kyselých roztocích, ale nerozpustný v zásaditých.36 

Alginát sodný je anionický polymer, který se používá v kombinaci s kationickým 

polymerem, což je právě chitosan. Je vhodnou sloučeninou pro svoji biokompatibilitu, 

biodegradabilitu a nízkou toxicitu. Mezi chitosanem a alginátem sodným se vytváří 

polyelektrolytový komplex, což přináší značné výhody jako schopnost řízeného 

uvolňování, ale i snížení závislosti na pH.37 Principem jejich působení je, že při pH 

nízkém je chitosan protonovaný tedy rozpustný, ale alginát ne. Pokud se pH zvýší na 6,8, 

amino skupiny chitosanu jsou stále protonované. Zatímco alginát se začíná rozpouštět až 

při větším pH, jeho karboxylové skupiny disociují na COO – a budou reagovat se skupinou 

NH3 chitosanu a dojde k zesíťování těchto řetězců. Podstatou jejich vzájemného působení 

je elektrostatická interakce. Vlastnosti toho komplexu jsou ovlivněny složením alginátu 

a molekulovou hmotností a stupněm deacetylace chitosanu. Komplex chitosanu a alginátu 

sodného snižuje uniknutí obsaženého léčiva, které má být doručené na místo účinku. 

Další výhodou tohoto komplexu je, že chitosan je snadno rozpustný při nízkém pH. Tomu 

zabrání alginátová síť, jelikož alginát je nerozpustný při nízkém pH. Oba tyto polymery 
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jsou degradovány enzymy v kolonu.38 Alginát v kombinaci s chitosanem se nepoužívá 

jen ve farmacii ale i v potravinářském průmyslu. 

 

6.4 Targeting do distální části trávicího traktu 

Cílení léčiv do tlustého střeva je využíváno pro lokální terapii postižených částí tlustého 

střeva, zejména pro léčbu Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy, kolorektálního 

karcinomu. Tzv. kolonické podání léčiv ovlivňují především pH, změny v GIT, 

přítomnost enzymů, solubilizátory a také přítomnost bakterií. V žaludku je hodnota pH 

od 1,2 – 5. V tenkém střevě je až 7,5, v tlustém střevě se pohybuje v rozmezí 5,5 – 8. 

Pacienti trpící střevními zánětlivými onemocněnými mají pH v oblasti kolonu nižší. Na 

tuto skutečnost je třeba myslet při podání léčivého přípravku s pomalým uvolňováním 

nebo pokud chceme transportovat léčivo do distální části tlustého střeva.39 

 

Obr. 12 Nejčastěji používaná disoluční média 38 

 

 

Při cílení léčiv do tlustého střeva se využívá přirozených změn v oblasti 

gastrointestinálního traktu. Dochází k vzrůstu hodnoty pH v distálním ileu a také se 

zvětšuje počet mikroorganismů v tlustém střevě. Využívají se pomocné látky reagující na 

změnu pH v GIT, které zajistí uvolnění léčiva v cílené oblasti. Obaly, které budou tvořené 

těmito polymery, budou zajištovat ochranu léčiva v žaludku a tenkém střevě. pH 

sensitivní obal se po dosažení určité oblasti začne rozpouštět. Nejvíce využívané 

polymery pro kolonické podání léčiv jsou pH senzitivní akrylátové polymery a 

kopolymery Eudragitů nebo právě derivátů celulosy. Pro oblast kolonu se nejvíce 

využívají zástupci aniontového charakteru Eudragit L, který je rozpustný při pH 5,5 – 6. 
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Dále se využívá Eudragit S, který je rozpustný při pH 7. Tyto látky patří mezi polymery 

s rozpustností závislou na pH. 40,41 

Chitosan a algináty patří mezi polymery biodegradovatelné mikroflórou tlustého střeva, 

jsou schopné odolávat enzymům v GIT a jejich štěpení bude probíhat až v kolonu.  

 

Obr. 13 Změny pH v trávicím traktu 38 

 

 

6.4.1 Lékové systémy pro targeting do tlustého střeva 

Jeden z mnoha lékových systémů pro cílení léčiv do tlustého střeva byl již zmíněn v kap. 

6.2 tzv. CODES systém.  

CTDC (Colon targeted delivery capsules) je systém, který spočívá v podání léčiva uvnitř 

tobolek, které se uvolní až po 3 hodinách. Léčivo je plněno do tvrdých tobolek, které 

odolávají kyselému prostředí žaludku a rozpustí se až v tlustém střevě. Materiál pro 

výrobu těchto tobolek se jeví jako vhodný právě chitosan, který je rozpustný v kyselém 

prostředí, Tobolky by musely být potažené acidoresistentním obalem, proto je tento 

způsob stále ve vývoji. Další možnou cestou je, pokud bude tobolka potažená 

vícevrstevným polymerem. Léčivo společně s organickou kyselinou je dáno do tobolky, 

která bude potažena třemi vrstvami. Vnitřní vrstvu by tvořil film nerozpustný v kyselině 

např. Eudragit E pak by následovala hydrofilní vrstva např. hypromelosa. Vnější vrstva 

je složená z polymeru, který bude nerozpustný v kyselém prostředí a bude chránit léčivo 

před prostředím v GIT. K rozpuštění této vrstvy bude docházet až v tenkém střevě, ale 

vnitřní obal zůstane stále neporušen. Hydrofilní médium bude prostupovat dovnitř, což 

povede k rozpuštění acidoresistentní vrstvy až k uvolnění léčiva.40 
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Obr. 14 Znázornění systému CTDC 40 

 

 

Další lékový systém je PCDC (Pressure controlled drug capsules), systém založený na 

změně tlaku ve střevě, který se mění až čtyřikrát v průběhu dne. Základní princip spočívá 

v odolnosti lékové formy v prostředí GIT, díky které se uvolní léčivo až v tlustém střevě. 

Za jakou dobu se tobolka s léčivem uvolní, závisí na její velikosti a tloušťce stěny. 

Jakmile je tobolka spolknuta, dochází ke ztekucení jejího obsahu a díky dostatečnému 

obsahu přítomné tekutiny odolá působení tlaku v žaludku a tenkém střevě. K uvolnění 

léčiva bude docházet díky reabsorpci vody a silným kontrakcím v tlustém střevě. 

Osmoticky řízené systémy OROS-CT jsou systémy, díky kterým se léčivá látka může 

uvolňovat v tlustém střevě po dobu 24 až 48 hodin. Je složený z jedné nebo více menších 

osmotických jednotek. Většinou z 5 až 6 jednotek o průměru 4 mm, které jsou umístěny 

v těle tvrdé želatinové tobolky. Jádro je tvořené vrstvou léčiva s osmoticky aktivní látkou 

a další vrstvu tvoří osmoticky aktivní polymer. Jádro je potaženo semipermeabilní 

membránou a vnější vrstva je tvořena acidoresistentním potahem.42 Tobolka se bude 

rozpouštět v žaludku a uvolňovat jednotlivě jednotky OROS-CT, které budou odolávat 

kyselému prostředí. Obal se bude rozpouštět až v tenkém střevě a osmoticky aktivní 

polymer bobtná a vytlačuje roztok léčiva. Díky systému OROS-CT se bude léčivo 

uvolňovat za 4 hodiny po opuštění žaludku.43 
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Obr. 15 Znázornění systému OROS-CT 40 

 

 

6.5 Vyhodnocení viskozitních křivek 

Toolkit_V005 Shear Rate Ramp-Alternative Flow Curve je test určený pro měření 

nerovnovážných tokových a viskozitních křivek. Viskozita je měřena v rovnovážném 

stavu při postupném zvyšování rychlostního spádu v daném rozsahu (shear rate ramp). 

Při nízkých hodnotách rychlostního spádu můžeme určit, zda se bude jednat o soustavu, která 

se bude chovat jako pevná látka nebo o soustavu, která se bude chovat jako tekutina. 

K charakterizaci kapalin se využívá tzv. newtonské plato (Zero shear viscosity) a 

k charakterizaci pevných látek se používá mez toku (Yield stress). 

  

Enterosolventní obal 

Osmotický aktivní polymer 

Osmotický aktivní vrstva léčiva 

Semipermeabilní membrána 

Otvor 

ŽELATINOVÁ TOBOLKA 
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Obr. 16 Viskozitní křivky kapalné a tuhé soustavy – charakteristika tokových křivek 44 

 

 

Obr. 17 Průběh elastického a viskózního modulu se znázorněnou mezí toku 45 

 

 

Power law model, známý také jako Ostwaldův model, popisuje účinek smykového tření 

kapalin. Pro popis chování tekutin jsou využívány dva modely shear stress a shear rate. 

Používají se pro gely a disperze s nízkou viskozitou. Jedná se o newtonovský model 

s přidaným exponentem shear rate.46 
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Viskozitní křivky byly analyzovány pomocí mocninného vztahu (Power law model) 

𝜏 = 𝐾 . 𝐷𝑛 (Rovnice 1) 

 

τ – posuvné napětí (Pa) 

D – rychlostní spád (s-1) 

K – koeficient konzistence daný viskozitou při rychlostním spádu 1 s-1 (Pa∙sn) – popi-

suje celkový rozsah viskozit napříč částí modelové křivky toku 

n – index tokového chování jako míra odlišnosti od newtonského modelu – může nabývat 

hodnot 0 < n < 1 

• Pokud n nabývá hodnot 0 < n <1 - kapalina vykazuje „pseudoplastické nebo 

shear thinning“.Pokud je hodnota n menší než jedna, znamená to větší stupeň 

smykového ředění. 

• pokud je n = 1 – tekutina vykazuje newtonské chování 

• pokud je n > 1 kapalina vykazuje chování „zahušťování dilatantem nebo 

smykem“ s vyšší hodnotou n, což má za následek větší zahuštění 47  

 

Obr. 18 Modelování viskozitních křivek 48 
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6.6 Vyhodnocení oscilačního testu  

Oscilační test rSolution_0008 Characterising gel properties using oscillatory testing se 

využívá k charakterizaci gelů. Princip spočívá v oscilačně – kmitavých pohybech horní 

geometrie a je složen z těchto sekvencí, testů a analýz:49 

 

• Load sample – sekvence pro správné nanesení vzorku 

• Amplitude sweep strain controlled – oscilační test v zadaném rozsahu amplitudy  

• LVER Analysis – určení lineární oblasti viskoelastického chování (LVER)  

• Frequency sweep strain controlled – oscilační test v zadaném rozsahu frekvence 

oscilací při konstantní amplitudě  

• Power law model fit – analýza průběhu změn elastického modulu G‘  

• Amplitude sweep with yield stress analysis – určení meze toku  

• Save data options – uložení naměřených dat  

• Unload sample plates and cones – odstranění změřeného vzorku 

 

Začíná se testem „amplitude sweep“, při kterém k oscilaci dochází v zadaném rozsahu 

amplitudy a konstantní frekvenci. Elastický modul G´ a viskózní modul G´´ jsou při malé 

deformaci konstantní. Pokud se deformace zvětšuje, dochází k rozrušování struktury gelu.50 

Elastický modul G´ je mírou elasticity/tuhosti gelu. Čím je hodnota G´ vyšší, tím je gel 

méně elastický a tím pádem pevnější. Viskózní modul G´´ udává míru viskózního chování 

gelu. Viskoelastická soustava je pevná, pokud je G´ > G´´, ale pokud je G´´ > G´, tak se 

soustava chová jako viskoelastická tekutina. 

Další test je Frequency sweep strain controlled, který dělá analýzu G´ a G´´, mez toku je 

zde určena v místě překřížení modulů.51 Pokud nastane situace, že bude G´ ≤ G´´, znamená 

to, že převažuje složka viskózní a soustava se bude chovat jako kapalná. 

Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí parametrů mocninného vztahu a hodnoty meze toku. 

Power law model (mocninný vztah) pro oscilační testy je dán vztahem (Rovnice 2). 

Elastický modul G´ se rovná síle relaxace K při úhlové rychlosti 1 s-1. Určuje tuhost gelu, 

čím je hodnota K vyšší, tím více je gel viskóznější. Relaxační exponent n je pro ideálně 

elastický gel roven jedné, což znamená, že u gelu nedochází ke strukturní relaxaci. 

𝐺´ ≈ 𝐾 ∗ 𝜔𝑛 (Rovnice 2) 
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K  síla relaxace (relaxation strenght) 

n relaxační exponent (relaxation exponent) 

ω úhlová rychlost 

G´ elastický modul 

 

6.6.1 Viskoelastické soustavy  

Gely jsou typické nenewtonské soustavy, které se vyznačují fázovým posunem mezi 

napětím a deformací. Gely jsou charakterizovány jako elastické a viskózní soustavy, 

jejichž viskozita se mění tečným napětím τ, resp. rychlostním spádem D. 

Plastické soustavy se při nízkém napětí budou chovat jako tuhé látky, vzniká u nich 

elastická deformace. Postupně pokud se napětí zvyšuje struktura soustavy se deformuje, 

až se soustava bude chovat jako kapalina. Tento jev se nazývá mez toku viz kap. 316.5. 

Pokud máme ideální elastickou soustavu, fázový posun mezi napětím a deformaci bude 

nulový. 

 

Obr. 19 Znázornění napětí a deformace v čase u ideálně elastické soustavy 52 

 

 

Pokud máme ideálně viskózní soustavu, tak fázový posun mezi napětím a deformací je 90°. 
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Obr. 20 Fázový posun u ideálně viskózních látek 52 

 

 

Viskoelastické soustavy jsou na rozhraní elastických a viskózních soustav, neboť při 

namáhání bude docházet jen k nepatrnému využití energie při zpětném odlehčení 

soustavy. V tomto případě bude fázový posun δ od 0° do 90°. 

 

Obr. 21 Fázový posun u viskoelastické soustavy 52 

 

 

Obr. 22 Fázové posuny u elastické pevné látky, viskózní kapaliny a viskoelastické látky 53 
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Elastický modul G´ (storage modul) je označován jako elastická složka soustavy, G´´ 

(loss modul) je viskózní modul, který charakterizuje viskózní složku. Vztah mezi oběma 

moduly lze vyjádřit jako ztrátový úhel δ.54 

𝑡𝑎𝑛 𝛿 =
𝐺´´

𝐺´
 (Rovnice 3) 

 

Nulový ztrátový úhel má ideální elastický materiál, ideálně viskózní má fázový úhel 90°. 

U viskoelastických soustav je tento úhel v rozmezí 0° až 90°.54 

 

6.7 Vyhodnocení adhezivních testů  

Test rSolution_0020 Evaluating tackiness and adhesion using a pull away test se používá 

pro měření přilnavosti tedy adhezivity, což je síla, která je nutná pro odtržení vzorku od 

podkladu. Výsledky je možné interpretovat pomocí (a) píku normálové síly vyjadřující 

adhezi materiálu, (b) plochy pod křivkou, která je mírou adhezivní/kohezivní síly, (c) času 

potřebného ke snížení normálové síly o 90 %, tzv. odlehčení. 

 

Obr. 23 Interpretace adhezivního testu 55 
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7.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

7.1 Materiály 

• Chitosan (JBICHEM China) 

• Alginát sodný (Sigma-Aldrich) 

• Methocel® K15M (Colorcon GmbH Germany) 

• Dihydrogenfosforečnan draselný (Dr.Kulich Pharma s.r.o.) 

• Hydroxid sodný (Dr.Kulich Pharma s.r.o.) 

7.2 Přístroje: 

• digitální váhy KERN® ABS, max. 200 g, d = 0,01 mg 

• rotační reometr Kinexus Pro Malvern Instruments 

• pH metr HANNA pH 221 (Hanna instruments) 

7.3 Postup přípravy pufru  

Fosforečnanový pufr o pH 6,8 byl připraven z 250 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu 

draselného 0,2 mol/l RS a 112,0 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l a zředěn vodou R na 

1000 ml.38 

7.4 Příprava vzorků pro měření tokových a adhezivních vlastností 

Pro přípravu vzorků byly použity tablety vylisované v rámci experimentu diplomové 

práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem, která je zpracována 

Eliškou Fléglovou. Bylo připraveno šest různých tabletovacích směsí, jejichž složení a 

značení je uvedeno v Tab. 2. Po navážení jednotlivých složek bylo provedeno jejich 

postupné mísení v homogenizátoru Turbula při otáčkách 34 ot/min po dobu 2 min. Byly 

vylisovány tablety silou 4 kN na materiálovém zkušebním stroji T1FRO50TH.A1K 

Zwick/Roell (Zwick GmbH & Co. KG, Německo) za použití speciální matrice. Tablety 

byly válcovité bez faset o průměru 13 mm a hmotnosti 0,100 ± 0,001 g. Tablety byly 

přelity fosfátovým pufrem pH 6,8 v poměru 1:5. Tokové a adhezivní vlastnosti byly 

měřeny po 15 minutách, až došlo k jejich úplné hydrataci. 
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Tab. 2 Přehled testovaných vzorků a jejich složení 

Ch (%) 
Retardační směs 

Označení vzorku 
SA (%) HPMC (%) 

70 30 - Ch/SA_30% 

60 40 - Ch/SA_40% 

50 50 - Ch/SA_50% 

70 15 15 Ch/SA/HPMC_30% 

60 20 20 Ch/SA/HPMC_40% 

50 25 25 Ch/SA/HPMC_50% 

 

Ch chitosan 

SA alginát sodný 

HPMC hypromelosa 

Retardační směs SA nebo směs SA/HPMC 1:1 

7.5 Měření reologických vlastností  

Na absolutním rotačním reometru Kinexus Pro+ (Obr. 24) byly disperze vytvořené 

hydratací tablet fosfátovým pufrem pH 6.8 podrobeny rotačním, oscilačním a tahovým 

testům (Tab. 3). 

 

Tab. 3 Přehled prováděných testů  

Geometrie PU40: PL65 (horní deska 40 mm/dolní deska 65 mm) 

Rotační testy Toolkit_V005 Shear Rate Ramp-Alternative Flow Curve 

Oscilační testy rSolution_0008 Characterising gel properties using oscillatory testing 

Adhezivní testy rSolution_0020 Evaluating tackiness and adhesion using a pull away 

test  

 

7.5.1 Postup měření na reometru  

Před spuštěním přístroje bylo vždy nutné zkontrolovat přívod stlačeného vzduchu 

a odstranit ochranné krytky. Po zapnutí reometru probíhala asi 5 min. stabilizace. Byla 

vložena geometrie, nanesen vzorek v sekvenci Load sample dle pokynů softwaru rSpace 
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spuštěn test. Po jeho dokončení byla data uložena a vyhodnocena. Všechna měření byla 

vždy prováděna třikrát.  

 

Obr. 24 Popis základních částí reometru Kinexus Pro+ 56 

 
1) Hlava obsahující motor se vzduchovým ložis-

kem, který řídí točivý moment, pozici hlavy, me-

zeru, normálovou sílu i průběh měření 

2) Ovládací panel, který slouží i jako indikátor pří-

vodu vzduchu a komunikace se softwarem 

3) Vyměnitelný box držící spodní geometrii 

4) Systém na uzamknutí boxu spodní geometrie 

5) Upínací mechanismus horní geometrie 

6) Horní geometrie 

7) Spodní geometrie 

8) Nastavitelné podstavce 

9) Vrchní a spodní tělo reometru 

 

 

7.5.2 Testování tokových vlastností 

Testem Toolkit_V005 Shear Rate Ramp-Alternative Flow Curve byly získány 

nerovnovážné (alternativní) viskozitní křivky. Byla zvolena horní geometrie, teplota, 

rozsah rychlostního spádu (Tab. 4). Viskozitní křivky byly analyzovány dle mocninného 

vztahu (Power law). Pro porovnání tokového chování testovaných materiálů byly použity 

parametry K a n mocninného modelu. Každý vzorek byl měřen třikrát, vypočten průměr 

a směrodatná odchylka. 
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Tab. 4: Podmínky měření alternativních viskozitních křivek  

Geometry: PU40, PL65 Type of geometry: parallel plate 

Temperature: 25 °C Start shear rate: 0,1 s-1 

Gap: 0,2 mm End shear rate: 100 s-1 

Ramp time: 120 s Samples per decade: 10 

 

7.5.3 Testování viskoelastických vlastností 

K hodnocení viskoelastických vlastností byla použita sekvence rSolution_0008 

Characterising gel properties using oscillation testing. Byla zvolena geometrie a 

nastaveny následující parametry: teplota a velikost štěrbiny, u testu s konstantní 

amplitudou („amplitude sweep“) rozsah smykového napětí, frekvence a čas vzorkování, 

u testu se zvyšující se frekvencí oscilačních pohybů („frequency sweep“) rozsah 

frekvence a čas vzorkování (Tab. 5). Vzorek byl nanesen dle pokynů softwaru, spuštěn 

test a uloženy naměřené hodnoty. Pro charakteristiku viskoelastických vlastností 

testovaných materiálů byly použity parametry mocninného vztahu pro oscilační testy: 

relaxační síla K * (Pa∙sn), relaxační exponent n (-) a mez toku σ´(Pa). Každý vzorek byl 

měřen třikrát, vypočten průměr a směrodatná odchylka. 

 

Tab. 5 Podmínky testování  

Geometry: PU40, PL65 Type of geometry: parallel plate 

Temperature: 25 °C Start shear strain: 0,01 Pa 

Gap: 0,2 mm End shear strain: 100,00 Pa 

Frequency: 1 Hz Samples per decade: 10 

Start frequency: 10 Hz End frequency: 0,1 Hz 

 

7.5.4 Testování adhezivních vlastností  

Adhezivní vlastnosti byly testovány pomocí sekvence rSolution_0020 Evaluating 

tackiness and adhesion using a pull away test. Při zkoušce byla zvolena horní geometrie, 

teplota, vzdálenost horní a dolní geometrie, rychlost odtržení horní geometrie (Tab. 6). 

Test byl vyhodnocen pomocí maximální síly Fmax (N) potřebné pro odtržení vzorku. 

Každý vzorek byl změřen pětkrát, byl vypočten průměr a směrodatná odchylka. 
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Tab. 6 Podmínky měření  

Lower reometry: PLS 55C0195SS Upper geometry: PU 20 

Temperature: 25 °C Gap speed: 5,0 mm/s 

Final gap: 0,5 mm Work gap: 100,0 mm 
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8. VÝSLEDKY  

8.1 Tokové vlastnosti 

Obr. 25 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 30 % alginátu sodného 

 

 

Tab. 7 Hodnota koeficientů mocninného vztahu pro směsi chitosanu a 30 % alginátu sod-

ného 

Ch/SA_30% K(Pa∙sn) n corr. 

1 54,4 0,6963 0,9950 

2 55,7 0,6923 0,9786 

3 55,5 0,6787 0,9958 

průměr 55,2 0,6891 
 

SD 0,7 0,0092 
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Obr. 26 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 40 % alginátu sodného 

 

 

Tab. 8 Hodnoty koeficientů mocninného vztahu pro směs chitosanu a 40 % alginátu sod-

ného 

Ch/SA_40% K(Pa∙sn) n corr. 

1 135,5 0,5821 0,9975 

2 110,5 0,6364 0,9942 

3 106,8 0,6442 0,9941 

Průměr 117,6 0,6209 
 

SD 15,6 0,0338 
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Obr. 27 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 50 % alginátu sodného 

 

 

Tab. 9 Hodnota koeficientů mocninného vztahu pro směs chitosanu a 50 % alginátu sod-

ného 

Ch/SA_50% K (Pa∙sn) n corr. 

1 211,1 0,4776 0,9710 

2 164,6 0,4795 0,9944 

3 141,3 0,5345 0,9853 

průměr 172,3 0,4972 
 

SD 17,8 0,0323 
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Obr. 28 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 30 % retardační směsi (alginát sodný/hypro-

melosa 1:1) 

 

 

Tab. 10 Hodnoty koeficientů mocninného vztahu pro směs chitosanu a 30 % retardační 

směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

Ch/SA/HPMC_30% K(Pa∙sn) n corr. 

1 136,6 0,5393 0,9957 

2 131,3 0,5280 0,9968 

3 123,4 0,5316 0,9973 

průměr 130,4 0,5330 
 

SD 6,6 0,0058 
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Obr. 29 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 40 % retardační směsi (alginát sodný/hypro-

melosa 1:1) 

 

 

Tab. 11 Hodnoty koeficientů mocninného vztahu pro směs chitosanu a 40 % retardační 

směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

Ch/SA/HPMC_40% K(Pa∙sn) n corr. 

1 157,4 0,5200 0,9962 

2 129,0 0,5601 0,9936 

3 114,5 0,5901 0,9944 

průměr 133,6 0,5567 
 

SD 16,8 0,0352 
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Obr. 30 Viskozitní křivky směsi chitosanu a 50 % retardační směsi (alginát sodný/hypro-

melosa 1:1) 

 

 

Tab. 12 Hodnoty koeficientů mocninného vztahu pro směs chitosanu a 50 % retardační 

směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ch/SA/HPMC_50% K(Pa∙sn) n corr. 

1 145,3 0,5492 0,9916 

2 176,5 0,5149 0,9842 

3 179,7 0,5142 0,9842 

průměr 167,2 0,5261 
 

SD 9,0 0,0200 
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8.2 Viskoelastické vlastnosti 

Tab. 13 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 30 % alginátu sodného 

Ch/SA_30% K *(Pa∙sn) n (-) corr. ' (Pa) 

1 17,41 0,6383 0,9977 42,26 

2 17,30 0,7084 0,9896 44,47 

3 18,09 0,6383 0,9974 46,29 

průměr 17,60 0,6617  44,34 

SD 0,43 0,0405  2,02 

 

Tab. 14 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 40 % alginátu sodného 

Ch/SA_40% K *(Pa∙sn) n (-) corr. ' (Pa) 

1 31,19 0,6912 0,9970 75,59 

2 32,10 0,6849 0,9936 72,59 

3 31,80 0,6980 0,9959 75,69 

průměr 31,70 0,6914  74,62 

SD 0,46 0,0065  1,76 

 

Tab. 15 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 50 % alginátu sodného 

Ch/SA_50% K *(Pa∙sn) n (-) corr. ' (Pa) 

1 87,5 0,6155 0,9982 153,80 

2 83,9 0,6148 0,9921 159,81 

3 85,0 0,6155 0,9727 158,79 

průměr 85,5 0,6153  157,40 

SD 1,8 0,0004  3,20 
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Tab. 16 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 30 % retardační směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

Ch/SA/HPMC_30% K *(Pa∙sn) n (-) corr. ' (Pa) 

1 841,5 0,2578 0,9977 77,17 

2 856,8 0,2455 0,9974 78,82 

3 828,1 0,2612 0,9976 75,29 

průměr 842,1 0,2548  77,09 

SD 14,4 0,0083  1,77 

 

Tab. 17 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 40 % retardační směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

Ch/SA/HPMC_40% K *(Pa∙sn)  n (-) corr. ' (Pa) 

1 820,5 0,2823 0,9998 96,03 

2 807,5 0,2679 0,9999 92,99 

3 835,1 0,2968 0,9997 98,89 

průměr 821,0 0,2823  95,97 

SD 13,8 0,0145  2,95 

 

Tab. 18 Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze toku σ´ pro tablety 

obsahující směs chitosanu a 50 % retardační směsi (alginát sodný/hypromelosa 1:1) 

Ch/SA/HPMC_50% K *(Pa∙sn) n (-) corr. ' (Pa) 

1 889,0 0,3012 0,9997 114,8 

2 892,8 0,2845 0,9996 121,1 

3 879,7 0,3211 0,9997 115,5 

průměr 887,2 0,3023  117,1 

SD 6,7 0,0183  3,5 
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8.3 Adhezivní testy 

Tab. 19 Hodnoty Fmax (N) pro tablety obsahující chitosan (Ch) a alginát sodný (SA) 

Fmax (N) Ch/SA_30% Ch/SA_40% Ch/SA_50% 

1 0,4326 0,6718 1,267 

2 0,3958 0,7002 1,257 

3 0,4109 0,7385 1,282 

4 0,3931 0,7575 1,338 

5 0,3942 0,8089 1,442 

průměr 0,4053 0,7354 1,317 

SD 0,0200 0,0500 0,076 

  

Tab. 20 Hodnoty Fmax (N) pro tablety obsahující chitosan (Ch) a retardační směsi 

(SA/HMPC 1:1) 

Fmax (N) Ch/SA/HPMC_30% Ch/SA/HPMC_40% Ch/SA/HPMC_50% 

1 0,6481 0,9093 1,2070 

2 0,6985 0,9751 1,2700 

3 0,6937 0,9845 1,2230 

4 0,6732 0,9168 1,2280 

5 0,6282 0,8835 1,2060 

průměr 0,5682 0,9338 1,2880 

SD 0,0300 0,0439 0,0341 
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9. DISKUZE  

Cílem práce bylo zhodnotit adhezivní a reologické vlastnosti směsí na bázi chitosanu. 

Směsi pro formulaci matricových tablet byly složeny z chitosanu a alginátu sodného 

v 30%, 40%, 50% koncentraci, dále z retardační směsi chitosanu, alginátu sodného s 

hypromelosou v poměru 1:1. Měření bylo provedeno na rotačním reometru Kinexus Pro+ 

Malvern Instruments vybavený softwarem r-Space for Kinexus 1.75. Byly hodnoceny 

tokové vlastnosti pomocí rotačních testů, viskoelastické vlastnosti pomocí oscilačních 

testů a adhezivní vlastnosti pomocí tahových zkoušek. 

 

9.1 Tokové vlastnosti  

Tokové vlastnosti směsí na bázi chitosanu byly charakterizovány rotačními testy pomocí 

sekvence Toolkit_V005 Shear Rate Ramp/Alternative Flow curve. Byly získány 

alternativní viskozitní křivky (Obr. 25 – Obr. 30). Na těchto grafech viskozitních křivek 

je patrné, že viskozita vzorků klesá s rostoucím namáháním. Nenachází se zde 

newtonovské plato tzv. zero shear viscosity, které charakterizuje kapalné soustavy (viz. 

Obr. 16). Tento obrázek znázorňuje mez toku a newtonské plato v rozmezí 10-6 až 106. 

Pokud bychom měřili při těchto hodnotách, newtonské plato by bylo patrné na Obr. 25 – 

Obr. 30, jelikož se jednalo o kapalné směsi. Vzorky byly měřeny v rozsahu rychlostního 

spádu od 10-1 až 102. Je tedy nutné, aby byly vzorky testovány při nízkých hodnotách 

rychlostního spádu. V Tab. 7 až Tab. 12 je patrné, že viskozitní křivky směsi chitosanu 

a 30%, 40%, 50% alginátu sodného vykazují poměrně vysoké hodnoty korelačních 

koeficientů.  

Viskozitní křivky byly popsány pomocí mocninného vztahu (power law model) (rovnice 

1 ) a byly vyjádřeny koeficienty K a n (Tab. 7 – Tab. 12). Koeficient K je číselně roven 

viskozitě při rychlostním spádu 1 s-1.Tento koeficient vyjadřuje tzv. konzistenci soustavy.  

Viskozitní křivky není možné charakterizovat jedním bodem, jen pouze hodnotou 

viskozity. Mezi další charakteristiky viskozitních křivek patří index tokového namáhání, 

který vyjadřuje citlivost vzorku k namáhání. Tyto testované směsi vykazují 

pseudoplastické chování (shear thinnig) – snižování viskozity s namáháním, jelikož index 

tokového namáhání nabývá hodnot 0 < n <1 (Tab. 7 – Tab. 12).  
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Při porovnání tokových vlastností směsí z Obr. 31 je patrné, že se vzrůstající koncentrací 

alginátu sodného viskozita roste. Průměrné hodnoty viskozit u směsí obsahující chitosan 

a alginát sodný v koncentracích 30 %, 40 %, 50 % se pohybují, v rozmezí od 55 do 

172 Pa.s (Tab. 7 – Tab. 9). U retardační směsi chitosanu a (alginát sodný/hypromelosa 

1:1) se průměrné hodnoty viskozit pohybují od 130 do 167 Pa.s (Tab. 10 – Tab. 12). 

Přidání hypromelosy do směsi zapříčinilo zvýšení viskozity testovaných vzorků.  

Pro formulaci matricových tablet se jeví vhodnější použití retardační směsi chitosan, 

alginát sodný a hypromelosa, jelikož při koncentracích 30 %, 40 % je viskozita vyšší než 

při použití chitosanu s alginátem sodným, tedy není potřeba takové množství retardační 

směsi k dosáhnutí stejného výsledku jako při použití směsi s 50% koncentrací alginátu 

sodného.  

 

Obr. 31 Vliv koncentrace směsí na koeficient konzistence 

 

  

55,2

117,6

172,3

130,4 133,6

167,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

30 40 50

K
o

ef
ic

ie
n

t 
ko

n
zi

st
en

ce
 [

P
a.

sn
]

Koncentrace [%]

Ch/SA Ch/SA/HPMC



54 

 

Obr. 32 Vliv koncentrace směsí na index tokového chování 

 

 

9.2 Viskoelastické vlastnosti 

Pro charakterizaci gelů se jeví jako vhodnější použití oscilačních testů, neboť vzorek není 

vystaven tak velkému namáhání. Viskoelastické vlastnosti byly testovány a analyzovány 

pomocí testu rSolution _0008 Characterising gel properties using oscillation testing, 

který je součástí SW r-Space 1.75 pro reometr Kinexus. Byly získány křivky elastického 

modulu, viskózního modulu a fázového úhlu v závislosti na oscilačním namáhání 

testovaných gelů (Obr. 33 – Obr. 42). Hodnota elastického modulu G´ je menší než 

hodnoty viskózního modulu G´´ (Obr. 35 – Obr. 37). Pokud je G´´ > G´, tak se soustava 

chová jako viskoelastická tekutina. V těchto případech se nejedná o gely, nenachází se 

zde žádná trojrozměrná struktura. Na (Obr. 38 – Obr. 40) je znázorněn elastický a 

viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným a hypromelosou v 30 %, 

40 % 50 % koncentracích. Modul G´, tedy elastický modul, stoupá a v těchto případech 

se jedná o gely. 

Viskoelastické vlastnosti byly charakterizovány hodnotami K* a n* z mocninného vztahu 

𝐺´ ≈𝐾∗ 𝜔𝑛 (Rovnice 2). Hodnoty relaxační síly K, relaxačního exponentu n a meze 

toku σ´ jsou uvedené v Tab. 13 až Tab. 18. Z oscilačních testů byly vyhodnoceny hodnoty 

meze toku (yield stress) σ´, jako napětí, které je nutné k rozrušení trojrozměrné struktury 

gelu. Čím větší je hodnota σ´, tím většího napětí je potřeba k vyvolání toku. Na Obr. 38 

– Obr. 40 je znázorněna mez toku v bodu překřížení křivek elastického a viskózního 
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modulu, kdy G´ = G´´. Na Obr. 41 a Obr. 42 je patrné, že se vzrůstající koncentrací 

alginátu sodného nebo retardační složky dochází ke zvyšování meze toku. Hodnoty 

elastického modulu u směsi chitosanu s alginátem sodným dle Obr. 33 se pohybují od 16 

do 1100 Pa. Nejvyšší hodnota G´ je u směsi chitosanu s alginátem sodným v 50 % 

koncentraci. V tomto případě platí, že čím bude G´ větší, tím bude gel viskóznější. V 

průběhu elastického modulu u tablet obsahující chitosan, alginát sodný a hypromelosu v 

30 %, 40 % a 50 % nejsou patrné tak velké rozdíly mezi jednotlivými koncentracemi. 

Hodnoty elastického modulu se pohybují v rozmezí od 700 do 3000 Pa, jak je vidět na 

Obr. 34, jsou tedy mnohem vyšší než hodnoty elastického modulu na Obr. 33. Tato 

skutečnost je zapříčiněna přídavkem hypromelosy do směsí. 

Při porovnání elastických modulů z Obr. 33 a Obr. 34 je patrné, že retardační směs má 

vyšší elastický modul. Z hlediska viskoelastických vlastností je chitosan s alginátem 

sodným viskoelastická tekutina, tedy dochází snadněji k rozrušení trojrozměrné 

struktury. Chitosan s alginátem sodným a hypromelosou je při nízkých deformacích 

viskoelastická pevná látka. Pro formulaci matricových tablet se jeví jako vhodnější 

použití retardační směsi, jelikož se jedná o tuhý gel, u kterého až při mnohem vyšším 

namáhání dochází k rozrušení trojrozměrné struktury.  

 

Obr. 33 Průběh elastického modulu u tablet obsahující chitosan a alginát sodný  
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Obr. 34 Průběh elastického modulu u tablet obsahující chitosan, alginát sodný a hypro-

melosu 

 

 

Obr. 35 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným 30% 
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Obr. 36 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným 40% 

 

 

Obr. 37 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným 50% 
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Obr. 38 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným a 

hypromelosou 30% 

 

 

Obr. 39 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným a 

hypromelosou 40% 
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Obr. 40 Elastický a viskózní modul a fázový posun chitosanu s alginátem sodným a 

hypromelosou 50% 

 

 

Obr. 41 Stanovení hodnoty meze toku u tablet obsahující chitosan a alginát sodný 
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Obr. 42 Stanovení hodnoty meze toku u tablet obsahující chitosan s alginátem sodným a 

hypromelosou 

 

 

9.3 Adhezivní vlastnosti  

K hodnocení adhezivních vlastností byly použity tahové zkoušky pomocí sekvence 

rSolution_0020 Evaluating tackiness and adhesion using a pull away test. Tahovými 

zkouškami byla určena hodnota Fmax, maximální síla pro odtržení tablety od modelového 

substrátu (Tab. 19 – Tab. 20). Se vzrůstající koncentrací alginátu sodného nebo retardační 

směsi dochází ke zvýšení adhezivity, tedy přilnavosti na povrch a k separaci je nutné 

vynaložit větší sílu.  

Viskozita a adhezivita jsou vlastnosti, které spolu navzájem korelují. Na Obr. 43 je patrné, 

že čím bude vyšší koncentrace alginátu sodného, tím bude větší adhezivita, což platí pro 

tablety obsahující chitosan a alginát sodný, tak i pro tablety obsahující chitosan a 

retardační směs. Pokud bychom měli na základě Obr. 43 porovnat adhezivitu směsí 

chitosanu s alginátem sodným a chitosan s alginátem sodným a hypromelosou, je názorně 

vidět patrný rozdíl mezi chitosanem s alginátem sodným v 30% a 40% oproti retardační 

směsi v téže koncentracích. Vyšší viskozitu i Fmax vykazuje retardační směs chitosan 
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s alginátem sodným a hypromelosou 1:1 viz Tab. 20. Při porovnání adhezivních vlastností 

testovaných směsí se z hlediska adhezivity jeví jako lepší materiál retardační směs. 

 

Obr. 43 Vliv koncentrace a typu retardantu na adhezivní sílu 
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10. ZÁVĚR 

 

Z výsledků experimentální části práce lze vyvodit tyto závěry: 

 

1. Z průběhu tokových křivek vyhodnocených pomocí mocninného modelu (power 

law model) vyplývá, že testované vzorky vykazují pseudoplastické chování.  

 

2. Tokové chování směsí na bázi chitosanu bylo charakterizováno rotačními testy, 

z nichž byly získány alternativní viskozitní křivky, na kterých je zřejmé, že 

viskozita vzorků klesá s rostoucím namáháním. Přidání hypromelosy do retardační 

směsi zapříčinilo zvýšení viskozity testovaných vzorků. 

 

3. Pro formulaci matricových tablet se jeví jako vhodnější použití retardační směsi 

chitosan s alginátem sodným a hypromelosou, jelikož při koncentracích 30 %, 

40 % je viskozita vyšší než při použití chitosanu s alginátem sodným, tedy není 

potřeba takové množství retardační směsi k dosáhnutí stejného výsledku, jako je 

při použití směsi s 50 % koncentrací alginátu sodného.  

 

4. Viskoelastické vlastností byly charakterizovány hodnotami K* a n* z mocninného 

vztahu pro oscilační testy 

 

5. Z hlediska viskoelastických vlastností je chitosan s alginátem sodným 

viskoelastická tekutina Kdežto chitosan s alginátem sodným a hypromelosou je při 

nízkých deformacích polotuhá viskoelastická soustava Pro formulaci matricových 

tablet se jeví jako vhodnější použití retardační směsi, jelikož se jedná o tuhý gel, u 

kterého při vyšším namáhání dochází k rozrušení trojrozměrné struktury.  

 

6. U adhezivních vlastností platí, že čím bude vyšší koncentrace alginátu sodného, 

tím bude větší adhezivita, což platí jak pro tablety obsahující chitosan a alginát 

sodný, tak i pro tablety obsahující chitosan a retardační směs. 
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7. Byla zjištěna korelace mezi viskozitou a adhezivní silou. Vyšší viskozitu i adhezi 

vykazují tabletovací směsi obsahující retardační směs. 
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