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1 ABSTRAKT 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutickej technológie 

 

Meno a priezvisko:  Martina Kišková  

Názov diplomovej práce: Adhézne vlastnosti matricových tabliet 

Školiteľ:   PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením reologických a adhéznych vlastností mucínu, vodných disperzií 

polymérnych nosičov a matricových tabliet na báze chitosanu, alginátu sodného alebo iota-karagénanu 

s kyselinou salicylovou na absolútnom rotačnom reometri. Teoretická časť sa zaoberá charakterizáciou 

a rozdelením matricových tabliet, charakterizáciou alginátu sodného, chitosanu a karagénanu, a tiež princípom 

vyhodnotenia rotačných, adhéznych a oscilačných testov realizovaných v experimentálnej časti. Mucín 

z prasacích žalúdkov ako modelový podklad pre adhézne testy sa chová ako viskoelastická pevná látka a jeho 

sila adhézie klesá so zvyšujúcou sa hydratáciou. Významne vyššia adhézna sila bola zistená u chitosanu pri 

pH 1,2 a alginátu sodného pri pH 6,8 v porovnaní s adhéznou silou iota-karagénanu. Z hľadiska 

viskoelastických vlastností sú chitosan a alginát sodný viskoelastické tekutiny, ale iota-karagénan je 

viskoelastická pevná látka. Iota-karagénan tvorí po hydratácií v pH 6,8 najtuhší gél a má aj najnižší stupeň 

štrukturálnej relaxácie pri namáhaní, preto je vhodnejší pre formulácie matricových tabliet. Pri matricových 

tabletách obsahujúce chitosan a alginát sodný sa viskozita s časom hydratácie v pH 6,8 a so zvyšujúcou 

koncentráciou alginátu sodného zvyšuje. Náhradou alginátu sodného za iota-karagénan sa viskozita znižuje. 

Hodnota adhéznej sily pri matricových tabletách klesá so zvyšujúcou sa koncentráciou alginátu sodného alebo 

iota-karagénanu. Matricové tablety obsahujúce zmes chitosanu s iota-karagénanom vykazujú lepšiu adhéziu 

v čreve a tým aj dlhšiu liberáciu liečiva z tablety v porovnaní s alginátom sodným. Najlepšiu adhéziu zaistí 

formulácia s najnižším obsahom iota-karagénanu, ktorá je v rovnakom pomere s chitosanom.  

 

Kľúčové slová: matricové tablety, chitosan, alginát sodný, iota- karagénan, viskoelasticita, adhézia  
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2 ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové  

Department of Pharmaceutical Technology 

 

Name:    Martina Kišková  

Title of diploma thesis: Adhesive properties of matrix tablets  

Supervisor:   PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

The diploma thesis deals with the evaluation of rheological and adhesive properties of the mucin, aqueous 

dispersions of polymeric carriers and matrix tablets based on chitosan and sodium alginate or iota-carrageenan 

loaded with the salicylic acid using absolute rotational rheometer. The theoretical part deals with the 

characterization and classification of matrix tablets, polymeric carriers (sodium alginate, chitosan and 

carrageenan) and with the principles of evaluation of rotational, adhesive and oscillational tests performed in 

the experimental part. The mucin from porcine gastric used as a model substrate for adhesion tests behaves as 

a viscoelastic solid and its adhesive strength decreases with increasing hydration. Significantly higher adhesive 

strength was found for chitosan at pH 1.2 and sodium alginate at pH 6.8 compared to the adhesive strength of 

iota-carrageenan. In terms of viscoelastic properties, chitosan and sodium alginate are viscoelastic fluids, but 

iota-carrageenan is a viscoelastic solid. Iota-carrageenan forms the stiffest gel after hydration at pH 6.8 and 

also has the lowest degree of structural relaxation under stress, making it more suitable for matrix tablet 

formulations. For matrix tablets containing chitosan and sodium alginate, the viscosity increases with 

hydration time at pH 6.8 and with increasing concentration of sodium alginate. By replacing sodium alginate 

with iota-carrageenan, the viscosity decreases. The value of the adhesive strength of matrix tablets decreases 

with increasing concentration of sodium alginate or iota-carrageenan. Matrix tablets containing a mixture of 

chitosan and iota-carrageenan show better intestinal adhesion and thus longer drug release from the tablet 

compared to sodium alginate. The best adhesion is ensured by the formulation with the lowest iota-carrageenan 

content, which is in the same ratio as chitosan. 

 

Keywords: matrix tablet, chitosan, sodium alginate, iota-carrageenan, viscoelasticity, adhesion  



7 

 

3 ZADANIE PRÁCE  

Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť reologické a adhézne vlastnosti hydratovaného mucínu, ktorý sa použil 

ako modelový substrát pri testovaní mukoadhéznych vlastností vodných disperzií chitosanu, alginátu sodného, 

iota-karagénanu a matricových tabliet. Matricové tablety boli formulované na báze chitosanu a alginátu 

sodného alebo iota-karagénanu s kyselinou salicylovou v rôznych koncentráciách.  

 

Zadanie práce pozostávalo s týchto krokov: 

1. Mucín z prasacích žalúdkov hydratovať pufrom pH 6,8 alebo pH 7,4.   

2. Na absolútnom rotačnom reometri zmerať tokové, viskoelastické a adhézne vlastnosti hydratovaného 

mucínu.  

3. Pripraviť 2% vodné disperzie chitosanu, alginátu sodného a iota-karagénanu za použitia pufru pH 1,2 

a pH 6,8. Vzniknuté disperzie zmerať na absolútnom rotačnom reometri pomocou rotačných, 

adhéznych a oscilačných testoch a vyhodnotiť ich reologické a adhézne vlastnosti.  

4. Pripraviť 6 formulácií tabletovin pre matricové tablety na báze chitosanu a alginátu sodného alebo iota-

karagénanu s kyselinou salicylovou v rôznych koncentráciách.  

5. Pripraviť matricové tablety vylisovaním v lisovacom zariadení Zwick/Roell pri zadanej lisovacej sile.  

6. Hydratovať matricové tablety pufrom pH 1,2 po dobu 2 hodín a následne preniesť do pufru pH 6,8.  

7. Zmerať tokové a adhézne vlastnosti matricových tabliet po hydratácií 1 hodiny, 3 hodinách a 6 

hodinách.  
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4 ÚVOD  

Polymérne matricové tablety majú veľký potenciál ako perorálne liekové formy s riadeným uvoľňovaním 

liečiva. Sú veľmi žiadúce a preferované, pretože zvyšujú ochotu pacienta spolupracovať, zaisťujú optimálne 

hladiny liečiva v organizme, znižujú dávkovanie a riziko nežiadúcich účinkov liečiv. V súčasnosti sa 

v technológii matricových tabliet do popredia dostávajú polyméry prírodného pôvodu, ako sú karagénany, 

chitosan a alginát, ktoré sú široko používané aj v potravinárskom a kozmetickom priemysle.1,2 

Matricové tablety prezentované v tejto práci sú na báze chitosanu v kombinácií alginátu sodného alebo iota-

karagénanu s kyselinou salicylovou v rôznych koncentráciách. Chitosan je lineárny katiónový polysacharid, 

ktorý je citlivý na pH. Chitosan je nerozpustný pri alkalickom a neutrálnom pH, ale v kyslom pH je rozpustný. 

Obsahuje aminoskupiny, ktoré môžu elektrostaticky interagovať s aniónovými skupinami iných polymérov za 

vzniku polyelektrolytového komplexu s cieľom zabezpečiť riadené uvoľňovanie liečiv a znížiť závislosť na 

pH. Alginát sodný je vo vode rozpustná aniónová soľ kyseliny algínovej, ktorý obsahuje karboxylové kyseliny. 

Karagénan je vo vode rozpustný aniónový polysacharid, ktorý obsahuje sulfátové skupiny. Kombinácia 

chitosanu a alginátu prípadne karagénanu v matricových tabletách, ktoré sú citlivé na pH,  má veľký význam 

pre vývoj orálneho podávania peptidových alebo proteínových liečiv a pre podávanie liečiv cielené do hrubého 

čreva na liečbu ochorení postihujúcich sliznicu hrubého čreva ako sú Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, 

kolorektálny karcinom alebo dráždivý tračník. 

Náplňou tejto diplomovej práce je hodnotenie reologických a adhéznych vlastností matricových tabliet na báze 

chitosanu v kombinácií alginátu sodného alebo iota-karagénanu. Bolo testovaných 6 formulácií matricových 

tabliet, ktorých reologické a adhézne vlastnosti sa stanovili pomocou rotačných a adhéznych testov na 

absolútnom rotačnom reometri.  
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5 TEORETICKÁ ČASŤ  

5.1 Matricové tablety  

Matricové tablety predstavujú systémy s riadeným uvoľňovaním liečiv.1 V matricových formuláciách sa 

široko používajú polymérne materiály na modifikáciu a moduláciu rýchlosti uvoľňovania liečiv.2 Riadené 

uvoľňovanie liečiva môže prebiehať kontinuálne (predĺžené uvoľňovanie) alebo diskontinuálne (oneskorené, 

pulzné uvoľňovanie) podľa potrieb organizmu a liečby daného ochorenia.3 Charakterizujú sa ako perorálne 

pevné liekové formy obsahujúce aktívnu farmaceutickú látku rovnomerne dispergovanú v polymérnych 

matriciach (hydrofóbne alebo hydrofilné), ktoré spomaľujú rýchlosť uvoľňovania liečiva. Mechanizmus, ktorý 

sa podieľa na uvoľňovaní liečiva, je riadený rozpúšťaním alebo difúziou.4 Ich vlastnosti závisia predovšetkým 

na vlastnostiach nosnej pomocnej látky a vlastnostiach liečivej látky, ktoré môžu byť do istej miery upravené 

ďalšími vhodnými aditívami tak, aby prípravok splňoval požadované farmakologické vlastnosti a stabilitu.3 

Podľa charakteru nosiča sa  matricové tablety delia na: 

• polymérne nerozpustné 

• lipofilné 

• hydrofilné gélové 

• zmiešané (hydrofilno-lipofilné)3  

 

Obr. 1: Typy matricových tabliet 3 

 

Medzi ich hlavné výhody patrí zaistenie optimálnej koncentrácie liečivej látky v organizme v požadovanom 

časovom intervale, teda vyššia efektivita terapie, zníženie rizika vedľajších a nežiadúcich účinkov, 

zjednodušenie dávkovacej schémy pre pacienta a následne jeho vyššie pohodlie a ochotu spolupracovať.5 
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K ďalším výhodám patrí aj nízka cena, možnosť uvoľňovania vysokomolekulových zlúčenín, znižovanie 

toxicity spomalením absorpcie liečiva, zvyšovanie stability lieku ochranou pred hydrolýzou a inými zmenami 

v gastrointestinálnom trakte, minimalizácia akumulácie liečiva pri dlhodobom podávaní, zlepšenie biologickej 

dostupnosti liekov, nižšia spotreba a frekvencia dávkovania liečiv.6 

5.1.1 Polymérne nerozpustné matricové tablety 

Základom týchto matricových tabliet sú nerozpustné polyméry ako sú napríklad  methakrylátové kopolyméry 

(Eudragit RS, RL, NE, NM), ethylcelulóza, polyvinylchlorid, polyetylén a polystyrén.7 Nerozpustné Eudragity 

RS, RL, NE, NM obsahujú zásadité a neutrálne funkčné skupiny, ktoré zaisťujú predĺženie uvoľňovania 

liečiva nezávislé na pH prostredí. Pri kontakte s gastrointestinálnymi tekutinami napučiavajú a uvoľňujú 

liečivo mechanizmom kontrolovanej difúzie.5  

Polyméry sa vo forme prášku používajú na priame lisovanie tabliet. Po zlisovaní nosného polyméru vznikne 

pevná pórovitá štruktúra- skelet, ktorý zabezpečuje spomalenie rozpúšťania dispergovanej liečivej látky 

v gastrointestinálnom trakte, a tým sa predĺži jej absorpcia aj účinok. Liečivá látka sa postupne uvoľňuje 

z výlisku, čím sa pomerne rýchlo dosiahne  jej terapeutická hladina v plazme. Následne, sa jej uvoľňovanie 

spomaľuje v závislosti na dráhe, ktorú musí roztok liečivej látky prejsť z vnútornej časti skeletu tak, aby sa 

vyrovnal koncentračný deficit spôsobený metabolizmom a elimináciou liečivej látky a udržala sa optimálna 

terapeutická hladina v plazme. Tvar tablety sa nezmení a z organizmu odíde vylúhovaný polymérový skelet.7 

 

Obr. 2: Polymérna nerozpustná matrica7 

 

Roztok liečivej látky uniká z matrice kanálikmi vyplnenými vodou, ktorých priepustnosť závisí na 

pórovitosti matrice. Môže byť ovplyvnená aj pridaním ďalších pomocných látok. Látky, ktoré sú rozpustné 

vo vode, uvoľňovanie liečivej látky urýchlia. Naopak, látky vo vode nerozpustné, uvoľňovanie spomalia.7 
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5.1.2 Lipofilné matricové tablety  

V lipofilných matricových tabletách je liečivá látka dispergovaná v nosiči, ktorý je založený na tukoch 

a voskoch. K najviac využívaným nosičom patria alkoholy (cetylalkohol), estery (glyceroldibehenát, 

glyceroltribehenát) alebo montaglykolový či karnaubský vosk. Tableta často obsahuje aj iné pomocné látky 

ako spojiva alebo plniva, ktoré tiež môžu ovplyvniť rýchlosť uvoľňovania liečiva. Liečivá látka sa uvoľňuje 

eróziou, čo sa prejaví zmenšovaním tablety v dôsledku hydrolýzy, rozpustenia tukov a voskov vplyvom 

pôsobenia enzýmov a zmeny pH v gastrointestinálnom trakte. Táto erózia a teda aj rýchlosť uvoľnenia liečiva 

závisí na koncentrácií a vlastnostiach nosnej a ďalších pridaných pomocných látok.3,7  

5.1.3 Hydrofilné gélové matricové tablety 

Hydrofilné matricové tablety predstavujú najužívanejšiu formu perorálnych liekových foriem s predĺžením 

uvoľňovaním liečiva. Pri ich výrobe sa uplatňujú polyméry prírodného pôvodu, ktoré sa preferujú pre svoju 

bezpečnosť, ľahkú dostupnosť a relatívne nízku cenu.8 Medzi prírodné polyméry patrí kyselina algínová 

a karagénany, ktoré sa získavajú izoláciou z morských rias, arabská guma, pektíny, galaktomanan guar, 

xantánová guma či ispaghula. Ich nevýhodou je kolísavé chemické zloženie podľa miesta a spôsobu získania, 

čo sa odráža aj vo variabilite ich výsledných fyzikálne-chemických vlastností. To môže zapríčiniť 

nerovnomernú  rýchlosť hydratácie alebo nepravidelnú hydratáciu polyméru. Ďalšia nevýhoda je možná 

mikrobiálna kontaminácia. Aby sa zamedzilo týmto nedostatkom, vyrábajú sa polosyntetické polyméry. Medzi 

zástupcov patria étery celulózy (hydroxypropylmetylcelulóza, hydroxypropylcelulóza hydroxyetylcelulóza), 

chitosan a alginany. Poslednou skupinou sú syntetické polyméry ako napríklad polyvinylalkohol, povidon 

alebo karbomery.2,8 

Ku základným javom vedúce k uvoľneniu liečiva z hydrofilných matríc patrí napučanie polyméru, rozpustenie 

liečiva, difúzia liečiva a erózia matrice.9 Pri styku s vodným prostredím sa matrica zvlhčuje a uvoľňuje 

počiatočnú dávku rozpusteného liečiva z povrchu, čo zabezpečí terapeutickú koncentráciu liečiva v krvnej 

plazme.7  

Základ hydrofilných matricových systémov je hydrofilný polymér, ktorý sa pri styku s vodou alebo 

biologickými kvapalinami nerozpadne, ale hydratuje, napučiava a na povrchu vytvára vysoko viskóznu gélovú 

vrstvu riadiacu uvoľňovanie liečiva z matrice a penetráciu kvapaliny do stredu matricového systému bez toho, 

aby sa tableta rozpadla.10,11 Polymérové reťazce sa postupne rozvoľňujú a unikajú do okolitého prostredia. 

Pôvodná gélová vrstva sa postupne rozpustí a nahradí ju nová vrstva, ktorá musí byť dostatočne pevná, aby 

predĺžila uvoľňovanie liečiva.7  
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 V závislosti na mechanických vlastnostiach gélovej vrstvy je uvoľňovanie liečiva riadené rôznymi 

mechanizmami a kinetikou.9 Liečivá látka sa z matrice uvoľňuje na základe kombinácie difúzie molekúl  

rozpusteného liečiva gélovou vrstvou, ktorá prevažuje u ľahko rozpustných látok, a erózie gélovej vrstvy, 

ktorá je charakteristická pre látky ťažko rozpustné až nerozpustné vo vode. Pri mierne rozpustných liečivách 

sa väčšinou tieto dva deje kombinujú.12  

 

Obr. 3: Schematické znázornenie mechanizmu uvoľnenia liečiva z hydrofilnej gélovej matrice12 

 

V priebehu liberácie liečiva sa veľkosť výlisku mení. Najprv sa tableta zväčšuje pri napučaní polyméru. 

Hydratácia a vznik gélu sa posúvajú smerom do suchého jadra matrice a to spôsobí, že sa veľkosť tablety 

postupne zmenšuje až výlisok zanikne.7  

 

Obr. 4: Hydrofilná gélová matrica7 

 

Rýchlosť uvoľňovania liečiva ovplyvňuje zloženie tablety, podmienky výrobného procesu, ale aj zloženie 

okolitého média (pH, elektrolyty). V zložení liekovej formy majú dôležitú úlohu vlastnosti nosného polyméru, 

vlastnosti liečivej látky, ich vzájomné interakcie a tiež interakcie s ďalšími pridanými pomocnými látkami.7,11 
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Pri výrobe matricových tabliet sa tiež používajú kombinácie polymérov, aby sa prekonali nevýhodné vlastnosti 

konkrétneho polyméru alebo pre dosiahnutie požadovaného uvoľnenia liečiva zo systému.8  

5.2 Polyméry používané pri formulácii matricových tablet 

5.2.1 Alginát sodný  

Alginát sodný je sodná soľ kyseliny algínovej, ktorá sa získava izoláciou z hnedých morských rias Laminaria 

hyperborean, Ascophullum nodosum a  Macrocystis pyrifera. Algináty sa prirodzene vyskytujú v ich bunkovej 

stene a extracelulárnom matrixe, ktoré často tvoria až 40 % biomasy rastliny. Zistilo sa, že algináty môžu byť 

izolované aj z niektorých druhov baktérií, napríklad Pseudomonas aeruginosa. Algináty majú rozsiahle 

použitie v kozmetickom, potravinárskom a biomedicínskom priemysle.13,14,15 Jedná sa o prírodný, 

aniónový,  hydrofilný polysacharid, ktorý je netoxický, biologicky odbúrateľný a neimunogénny.16 

Štruktúrne ide o lineárny kopolymér, ktorý je zložený z dvoch monosacharidov kyseliny urónovej: kyselina 

D-manurónová (M) a L-gulurónová (G). Tieto monosacharidy sú spojené β  (1-4) a α (1-4) glykozidovými  

väzbami. Dva monoméry sú usporiadané do homopolymérových blokov, M-blokov a G-blokov, ako aj 

sekvencií obsahujúcich oba monoméry, MG-bloky. Pomer M/G blokov a ich postupnosť sa môžu líšiť 

v závislosti od zdroja alginátu. Kyselina algínová je nerozpustná vo vode. Jednomocné soli a estery alginátu 

sú rozpustné vo vode a tvoria stabilné viskózne roztoky.17,18 Alginát sodný je pomaly rozpustný vo vode za 

tvorby viskózneho koloidného roztoku (pH 1% vodného roztoku je 7,2). Pri znížení hodnoty pH pod 3 sa mení 

na kyselinu algínovú, zráža sa a depolymerizuje, čo sa prejaví znížením viskozity, ktorá inak dosahuje 

najvyššie hodnoty v rozmedzí pH 4–10.8  
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Obr. 5: Štruktúra alginátu sodného19 

 

Algináty môžu byť výhodné pri formulácii liečiv, ktorých rozpustnosť sa mení v závislosti od pH. Napríklad 

pre liečivá, ktoré sú vysoko rozpustné v kyslom pH a u ktorých môže byť dosiahnutie rovnomerného 

uvoľňovania problematické. Rozpustnosť gélovej vrstvy alginátov sa mení v závislosti od pH prostredia. Pri 

nízkom pH, aké sa nachádza v žalúdku, kde môže byť liečivo veľmi dobre rozpustné a jeho náhle uvoľnenie 

je neželateľné, algináty formujú nerozpustnú gélovú vrstvu, ktorá funguje ako bariéra pre difúziu liečiva, 

a takto limituje uvoľňovanie liečiva pokiaľ sa nachádza v žalúdku. Postupom tablety gastrointestinálnym 

traktom smerom k vyššiemu pH tenkého čreva, algináty vytvárajú rozpustnú viskóznu vrstvu, ktorá stále aj 

pri prebiehajúcej erózii vytvára bariéru pre uvoľňovanie liečiva difúziou, čo takto poskytuje rovnomerné 

uvoľňovanie liečiva.20   

5.2.2 Chitosan  

Chitosan je prírodný polymér získaný deacetyláciou chitínu. Považuje sa za jeden z najrozšírenejších 

polysacharidov, ktoré sa v prírode vyskytujú po celulóze. Chitosan je extrahovaný z kôry kôrovcov ako sú 

kraby, krevety, morské raky a z bunkových stien niektorých húb ako je Aspergillus a Mucor. Je biologicky 

odbúrateľný, biokompatibilný, netoxický a má chelatačné vlastnosti.21,22 Vďaka jeho antibakteriálnym, 

antimykotickým a protinádorovým účinkom má rozsiahle uplatnenie v medicíne. Uplatňuje sa v transportných 

systémoch liečiv proti rakovine, protizápalových liečiv, vakcín, antibiotík, rastových faktorov a tiež v 

transporte proteínov.23 
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Na získanie chitosanu je najprv potrebné získať chitín, ktorý následne prejde procesom odstránenia lipidov 

a pigmentov, demineralizácie a deproteinizácie. Následne sa konverzia chitínu na chitosan uskutočňuje silnou 

alkalickou deacetyláciou chitínu.22 Okrem alkalickej deacetylácie chitínu, je chitosan možné získať aj 

niekoľkohodinovým varom s 50% hydroxidom sodným alebo enzymatickou reakciou (N-deacetyláza).24  

 

Obr. 6: Deacetylácia chitínu24 

 

Je to polysacharid zložený z dvoch jednotiek N-acetyl-D-glukosamínu a D-glukosamínu, ktoré sú spojené β  

(1-4) glykozidovými väzbami. Chitosan je lineárny katiónový polyelektrolyt, ktorý sa od chitínu líši 

aminoskupinami, čo má veľký vplyv na jeho vlastnosti.  Vďaka svojmu pozitívnemu náboju má chitosan dobré 

mukoadhézne vlastnosti, čo zvyšuje priľnavosť ku sliznici. Chitosan nie je rozpustný vo vode alebo 

organických rozpúšťadlách, ale je rozpustný vo vodných roztokoch organických alebo minerálnych kyselín. 

K jeho najviac oceňovaným vlastnostiam patrí tvorba gélu, ktorý je schopný tvoriť pri nízkom pH. Tu 

dochádza k protonizácií aminoskupiny, vlákna polyméru získavajú súhlasný náboj a v dôsledku toho sa 

odpudzujú a polymér napučiava.22,25,26 

Molekula chitosanu pozostáva z troch reaktívnych centier z primárnej aminoskupiny, primárnej a sekundárnej 

hydroxyskupiny. Aminoskupina podlieha veľmi ľahko kvarternizácii, čím sa zvýši rozpustnosť chitosanu vo 

vode. Primárna hydroxyskupina je často substituovaná spojovacími článkami tzv. spacery, na ktoré sa viaže 

liečivo, ktorá má za úlohu cielenie liečiva. Úlohou sekundárnej hydroxyskupiny je predovšetkým zvýšenie 

rozpustnosti vo vode.23 
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Obr. 7: Štruktúra chitosanu27 

 

Dôležité vlastnosti chitosanu sú jeho molekulová hmotnosť, viskozita, stupeň deacetylácie (40-98%) a počet 

monomérnych jednotiek. Chitosan ako pseudoplastický materiál vykazuje pokles viskozity s pribúdajúcim 

rýchlostným spádom. Viskozita roztoku chitosanu sa zvyšuje so zvyšovaním koncentrácie chitosanu, 

poklesom teploty a so zvyšujúcim sa stupňom deacetylácie. Chitosan je nerozpustný pri alkalickom a 

neutrálnom pH. Rozpustnosť chitosanu v anorganických kyselinách je obmedzená v porovnaní s jeho 

rozpustnosťou v bežných organických kyselinách. Jeho nerozpustnosť vo vodných roztokoch pri pH> 6,0 

obmedzuje niektoré z potenciálnych aplikácií chitosanu. Na úpravu hydrofilných skupín bolo vyvinutých 

niekoľko pokusov. Najbežnejšou z nich je kvarternizácia aminoskupín.26,28 

5.2.3 Karagénan  

Karagénan je vo vode rozpustný aniónový sulfátový polysacharid s vysokou molekulovou hmotnosťou 

získaný z červených rias Rhodophyceae alkalickou extrakciou. Karagénanové makromolekuly sú tvorené 

jednotkami D-galaktózy a 3,6-anhydro-galaktózy  spojenými α-1,3 a β-1,4-glykozidovou väzbou s 15–40 % 

podielom síranových skupín.29,30 Jednotky 3,6-anhydro-D-galaktosy dávajú karagénanom hydrofóbny 

charakter a znižujú ich rozpustnosť vo vode. Sulfátové zvyšky naopak prispievajú k hydrofilnému chovaniu 

týchto polymérov a rozpustnosť vo vode zvyšujú. Molekulová hmotnosť karagénanov sa pohybuje v rozmedzí 

od 100 000 do 1 000 000. Závisí na druhu a veku rias, dobe zberu, použitej extrakčnej metóde a dĺžke 

tepelného ošetrenia pri výrobe.8  
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Obr. 8: Štruktúry karagénanov31 

 

Existujú 3 typy karagénanu: κ-karagénan, ι-karagénan a λ-karagénan. Tieto typy karagénanu sa od seba líšia 

počtom 3,6-anhydro-galaktózy, ktoré obsahujú, počtom a polohou sulfátových skupín. κ-karagénan obsahuje 

jednu sulfátovú skupinu, ι-karagénan dve a λ-karagénan až tri sulfátové skupiny. Prítomnosť viacerých 

sulfátových skupín oslabuje ich schopnosť vytvárať gél a inhibuje sa tvorba gélu.  κ-karagénan má najsilnejšiu 

gélotvornú schopnosť, nasleduje ι-karagénan a potom λ-karagénan.30,32,33 

Vodné roztoky κ- a ι-karagénanu môžu reverzibilne vytvárať hydrogély v prítomnosti katiónov, zatiaľ čo λ-

karagénan neprechádza prechodom soľ-gél. Po pridaní katiónov do roztoku polymérov κ- a ι-karagénanu 

dochádza po ochladení najprv k prepleteniu ich makromolekulárnych reťazcov a tvorbe dvojšrúbovíc 

(helixov) so sulfátovými skupinami smerujúcimi von. Tie sa následne prostredníctvom interakcií s katiónmi 

navzájom prepoja a vznikne trojrozmerná štruktúra- gél. Kvôli vyššiemu obsahu sulfátových skupín v λ-

karagénane je tvorba dvojšrúbovíc inhibovaná. λ-karagénan neobsahuje vo svojej makromolekule 3,6-

anhydro-D-galaktosu. Kvôli jeho štruktúre je viac rozpustný vo vode a má obmedzenú schopnosť tvorby gélu. 

Preto sa využíva iba ako pomocná látka zvyšujúca viskozitu, napríklad ako zahusťovadlo v potravinách, ako 

sú dresingy, omáčky a polievky.8,30 

 

Obr. 9: Tvorba karagénanových gélov8 
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Pozitívne katióny v roztoku neutralizujú náboj síranových skupín, čo umožňuje tesnejšiu agregáciu helixov. 

Dvojmocné katióny sú účinné pri podpore tvorby silných hydrogélov pre κ- a ι-karagénan, zatiaľ čo 

jednomocné ióny sú účinné hlavne pri κ-karagénane. Hydrogély pripravené pomocou ι-karagénanu sú mäkšie 

a deformovateľnejšie ako hydrogély pripravené pomocou κ-karagénanu. Obidva hydrogély ι- a κ-karagénanu 

sa môžu použiť na enkapsuláciu buniek iónovým sieťovaním a tvorbu komplexov s polykatiónmi, ako je 

chitosan. Degradácia karagénanových hydrogélov je riadená výmenou iónov s okolitými tekutinami.30  

Karagénan sa v potravinách intenzívne používa ako gélotvorné, stabilizačné a zahusťovanie činidlo. Význam 

tohto aniónového polysacharidu naviac zvyšuje jeho využitie v kozmetickom, textilnom a farmaceutickom 

priemysle. Karagénan má protinádorové, antikoagulačné a antihyperlipidemické účinky. Niekoľko štúdií 

vykonaných na potkanoch, myšiach, morčatách a opiciach preukázalo, že karagénan má veľmi nízku toxicitu 

a nemá teratogenitu. Iní autori tiež pozorovali, že vysoké hladiny hydrogélov karagénan / alginát vykazovali 

nízku cytotoxicitu, a dokonca zvyšovali koncentráciu polysacharidu o 3,5%.29 Karagénan by mohol tiež 

modulovať uvoľňovanie katiónových aktívnych látok z polymérnej matrice pri riadenom uvoľňovaní liečiva. 

Prítomnosť záporne nabitého sulfátového zvyšku tiež môže zvýšiť afinitu hydrogélu ku katiónovým farbivám 

a iónom ťažkých kovov, čo je využiteľné pri použití v životnom prostredí.33  

 Jeho funkčnosť vo veľkej miere závisí na jeho reologických vlastnostiach. Karagénany, ako lineárne vo vode 

rozpustné polyméry, tvoria vysoko viskózne roztoky. Viskozita závisí na koncentrácií, teplote, prítomnosti 

ďalších rozpustných látok, type karagénanu a jeho molekulovej hmotnosti. Viskozita sa exponenciálne zvyšuje 

s koncentráciou a klesá s teplotou. Roztoky karagénanov vykazujú pseudoplastické tokové vlastnosti. 

Viskozita klesá s pribúdajúcim rýchlostným spádom, zatiaľ čo pri jeho znížení okamžite rastie. Karagénany 

sú náchylné na depolymerizáciu spôsobenú kyslou hydrolýzou. Roztoky a gély karagénanov sú pri neutrálnom 

a zásaditom pH stabilné. Pri nižšom pH klesá ich stabilita, hlavne pri vysokých teplotách. Hodnota pH by 

nemala byť nižšia ako 3,5. Pri kyslom pH je κ-karagénan hydrolyzovaný, ale gél zostane stabilný. Avšak 

roztoky a gély ι-karagénan a λ-karagénan si v kyslom pH zachovávajú stabilitu.34,35 

Pri použití karagénanov pri liekoch s riadeným uvoľňovaním je potrebné brať na vedomie ich nestálosť v 

kyslom prostredí, kedy je polymér nestabilný, rozkladá sa a neplní si tak funkciu riadiaceho polyméru. 

Nerovnomerné uvoľňovanie liečiva z matrice obsahujúcej karagénan je možné modifikovať nanesením filmu 

enterosolventného polyméru, ktorý zabráni styku polyméru s kyslím prostredím, a tak jeho rozkladu. V kyslom 

prostredí tak enterosolventná membrána riadi uvoľňovanie liečiva. Po prechode liekovej formy do vyššieho 

pH, kde už je karagénan stabilný, dochádza k rozpusteniu enterosolventnej vrstvy a riadiacu funkciu tu preberá 

karagénan. Pre liekovú formu so spomaleným uvoľňovaním, ktorá sa v organizme nachádza dlhšiu dobu a 

prechádza rôznymi časťami gastrointestinálneho traktu, kde prichádza do styku s rôznymi pH, je dôležité 
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odsledovať liberačný profil liečiva v závislosti od pH. Modifikovaním matricovej tablety obsahujúcej 

karagénan nanesením membrány tvorenej enterosolventným polymérom Eudragitom L 30 D-55 je spomalenie 

liečiva zabezpečené aj pri nižšom pH.20  

5.2.4 Kombinácie hydrofilných polymérov v matricových tabletách  

Alginát sodný je vo vode rozpustná aniónová soľ kyseliny algínovej. Skladá sa z rôznych pomerov jednotiek 

kyseliny β-D-manurónovej a kyseliny α-L-gulurónovej. Vďaka svojej biokompatibilite a schopnosti ľahko 

vytvárať gél je tento hydrogél atraktívny pre využitie pri perorálnom podávaní liečiv. Kvôli prítomnosti 

karboxylových skupín, ktoré v reakcii na zmenu pH môžu priať alebo odovzdať protóny, je alginát sodný 

citlivý na zmenu pH. To môže v matricových tabletách ovplyvniť vlastnosti difúznej vrstvy a tým uvoľňovanie 

liečiva. Pokiaľ pH klesne pod pKa jednotlivých monomérov, tak sa z rozpustného alginátu sodného stane 

nerozpustná algínová kyselina.  Matricové tablety s alginátom sodným v kyslom prostredí žalúdka by mohli 

spôsobiť uvoľnenie liečiva a to by viedlo ku strate riadeného uvoľňovania.36  

Karagénan je vo vode rozpustný aniónový  sulfátový polysacharid tvorený jednotkami D-galaktózy a 3,6-

anhydro-galaktózy  spojenými α-1,3 a β-1,4-glykozidovou väzbou.36  

Chitosan je lineárny katiónový polyelektrolyt zložený z dvoch jednotiek N-acetyl-D-glukosamínu a D-

glukosamínu.37 Je biokompatabilný, biologicky odbúrateľný polymér, ktorého aminoskupiny môžu 

elektrostaticky interagovať s aniónovými skupinami iných polymérov ( pektín, alginát, karagénan, xantánová 

guma, karboxymetylcelulóza, chondroitínsulfát, dextránsulfát, kyselina hyalurónová) za vzniku 

polyelektrolytového  komplexu s cieľom poskytnúť požadované fyzikálno-chemické vlastnosti pre riadenú 

dodávku liekov.38  Na rozdiel od alginátu, je rozpustný v kyslom pH  a nerozpustný v zásaditom pH.39 

Kombinácia chitosanu a alginátu v matricových tabletách, ktoré sú citlivé na pH,  má veľký význam pre vývoj 

orálneho podávania peptidových alebo proteínových liečiv. Tieto hydrogély nesúce opačné náboje vytvárajú 

polyelektrolytové komplexy, ktoré sa využívajú za účelom získania kontrolovaného uvoľňovania liečiv.  

Polyelektrolytový komplex vznikne elektrostatickou interakciou karboxylových skupín alginátu 

a aminoskupín chitosanu. To znižuje pórovitosť alginátu a znižuje uvoľnenie liečiv. Vďaka alginátovej sieti 

sa chitosan nerozpustí v kyslom pH, pretože alginát je nerozpustný v kyslom prostredí. Nerozpustenie alginátu 

v zásaditom prostredí zabráni chitosan, ktorý je nerozpustný v tomto prostredí.39 

Vlastnosti tohto komplexu ovplyvňuje mnoho faktorov, ako sú zloženie alginátu, molekulová hmotnosť 

a stupeň deacetylácie chitosanu. Študovaním interakcií medzi chitosanom a alginátom sa zistilo, že väzba 

chitosanu na alginát narastá so znižujúcou sa  priemernou molekulovou hmotnosťou chitosanu pod 20,000 Da 
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a zvyšujúcou sa pórovitosťou alginátového gélu. Väzba chitosanu tiež rastie pri znižujúcej sa frakcii N-

acetylácie a so zvyšujúcim pH v rozmedzí 4 až 6.39  

Negatívne nabité sulfátové skupiny κ-karagénanu sa v kyslom prostredí naviažu na pozitívne nabité 

aminoskupiny chitosanu a vytvorí sa acidobazický typ polyelektrolytového komplexu. S narastajúcim pH sa 

aminoskupiny deiónizujú a väzba medzi dvoma polyelektrolytovými molekulami slabne, čím dochádza ku 

napučaniu  a rozpadu komplexu a uvoľneniu liečiva.39  

Chitosan-karagénan polyelektrolytový komplex bol pripravený so soľou, aby sa študoval jeho potenciál pri 

orálnom podávaní proteínových liekov citlivých na pH. Tvorba komplexu bola úspešná pri experimentálnych 

podmienkach. Kinetika uvoľňovania albumínu z polyelektorlytového komplexu bola študovaná 

v simulovaných gastrointestinálnych tekutinách s a aj bez tráviacich enzýmov. Riadené uvoľňovanie albumínu 

z polyelektolytového komplexu sa dosiahlo v simulovanej črevnej tekutine (pH 7,5) vďaka výraznému 

napučaniu a rozpadu polyelektrolytového komplexu. Avšak, malé množstvo albumínu sa uvoľnilo 

v simulovanej žalúdočnej tekutine (pH 1,2). Pripravený komplex bol stabilný v kyslom prostredí. Zistilo sa, 

že prítomnosť tráviacich enzýmov neovplyvňuje reakciu komplexu na hodnotu okolitého pH, ale urýchľujú 

uvoľňovanie albumínu z nosičov. Tieto výsledky ukázali, že polyelektrolytový komplex matrice je vhodný ku 

orálnemu podávaniu proteínových a peptidových liečiv.40  

Kombinácia karagénanu a chitosanu je zmes aniónových a katiónových  polymérov používaných na prípravu 

tabliet s riadeným uvoľňovaním liečiv. Táto zmes bola napríklad využitá pre dokonalú kontrolu uvoľňovania 

diltiazem-chloridu.41 

Polyelektrolytový komplex chitosanu a karagénanu bol študovaný pre riadené uvoľňovanie liečiv v porovnaní 

s komplexom chitosan – alginát, ktorý vykazuje lepšie vlastnosti pre predĺžené uvoľňovanie liečiv. Karagénan 

riadi uvoľňovanie liečiva tým, že umožňuje vstup vody do matrice. Mechanizmus riadeného uvoľňovania 

liečiva je, namiesto napučania matrice, desinterácia matrice.39 

5.3 Cielenie liečiv do hrubého čreva  

Kolónické podanie liečiv, respektíve prívod liečiv do hrubého čreva sa využíva na liečenie chorôb hrubého 

čreva a dodávanie proteínov a peptidov do hrubého čreva, aby sa zabezpečila ich systémová absorpcia. Na 

dosiahnutie cieleného uvoľnenia liečiva do kolónu sa používajú najmä polyméry biologicky odbúrateľné 

baktériami hrubého čreva.42  

 Ku ochoreniam postihujúcich sliznicu hrubého čreva patria nešpecifické črevné zápaly ako sú Crohnova 

choroba a ulcerózna kolitída, kolorektálny karcinom alebo dráždivý tračník. Ďalšie využitie je prívod liečiva 

za účelom absorpcie pri chronoterapii, čo je časovo riadená absorpcia liečiv vo vzťahu k biorytmu ochorenia, 
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alebo u liečiv zle absorbovaných v proximálnej časti gastrointestinálneho traktu vrátane peptidových 

a proteínových liečiv.43 Peptidové a proteínové liečivá sú vysoko citlivé na tráviace enzýmy a majú 

obmedzenú schopnosť transportu cez črevné bariéry.44 

 Faktory ovplyvňujúce kolónické podanie liečiv sú predovšetkým hodnota pH a jej zmeny 

v gastrointestinálnom trakte,  prítomnosť enzýmov, solubilizátorov, baktérií a tranzitný čas jednotlivými 

segmentami.  Hodnoty pH v žalúdku sa pohybujú medzi 1,2-5, v tenkom čreve sa postupne zvyšuje až na 

hodnotu 7,5 a v hrubom čreve má pH od 5,5-8. Výrazne nižšie hodnoty pH v hrubom čreve majú pacienti 

s nešpecifickými  črevnými zápalovými ochoreniami.43 

Pri smerovaní liečiv do kolónu sa využíva narastajúca hodnota pH v distálnom ileu, nárast počtu a zmena typu 

mikroorganizmov v hrubom čreve. Využívajú sa pomocné látky reagujúce na zmenu podmienok 

gastrointestinálneho traktu, ktoré zaistia uvoľnenie liečiva v cieľovej oblasti. K týmto pomocným látkam 

radíme pH senzitívne polyméry a polyméry biodegradovateľné bakteriálnou mikroflórou hrubého čreva. 

Obaly tvorené polymérmi s rozpustnosťou závislou na pH chránia liekové formy v prostredí žalúdku a tenkého 

čreva. Medzi takto využívané polyméry patria akrylátové a metakrylátové polyméry, kopolyméry typu 

Eudragitu  (L, S a FS) alebo deriváty celulózy.43 

 Polyméry biodegradovateľné bakteriálnou mikroflórou hrubého čreva odolávajú enzýmom v proximálnej 

časti gastrointestinálneho traktu a sú štiepené bakteriálnou mikroflórou hrubého čreva, kde dochádza ku 

hydrolýze a redukcii. Využívajú sa ako základ  matricového systému alebo ako funkčný obal liekových foriem. 

Patria tu polyméry ako algináty, chitosan, amylóza, inulin, dextrany, guar, psyllium, cyklodextrin, pektíny, 

amylopektín alebo kyselina hyaluronová, ktoré sa často používajú v kombinácií s polosyntetickými alebo 

syntetickými polymérmi. Využilo sa to pri formulácií obalených peliet obsahujúce liečivo rutín ku terapii 

črevného zápalu. Matricové chitosanové pelety sa obalili funkčným obalom zmesou alginátu sodného 

a chitosanu. Ďalej sa využívajú hydrofilné napučiavacie polyméry alebo erodujúce lipofilné látky, kedy sa 

liečivo uvoľní z liekovej formy po napučaní polyméru alebo po erózii lipofilnej vrstvy. Ku predĺženiu 

kontaktného času liekovej formy so sliznicou hrubého čreva sa využívajú mukoadhézne polyméry.43 

Uvoľňovanie liečiva do kolónu môže byť tiež zabezpečené kovalentnou väzbou liečiva na nosič, tvorba 

proliečiva. Prítomnosť enzýmov azo-reduktázy v hrubom čreve zabezpečí uvoľnenie liečiv z proliečiv azo-

väzby, zatiaľ čo glykozidáza je zodpovedná za uvoľnenie liečiva z glykozidových proliečiv.45 V sliznici 

hrubého čreva sú prítomné bakteriálne glykozidázy, ktoré štiepia glykozidické väzby, a preto chitosan môže 

byť citlivý na glykozidovú hydrolýzu mikrobiálnymi enzýmami hrubého čreva. Pre dodanie proteínu do 

hrubého čreva bol vytvorený hydrogél komplexom polyelektrolytov chitosanu a jeho protiiónu, tripolyfosfátu. 

Zistilo sa, že hydrogél sa degradoval enzýmami kolónu a to viedlo ku výraznému uvoľneniu proteínu.42  
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5.4 Hodnotenie tokových vlastností  

Reologické vlastnosti materiálu môžu ovplyvniť  jeho chovanie počas spracovania a ako je vizuálne vnímaný. 

Napríklad pseudoplastický materiál je vysoko reagujúci na zmenu namáhania, zatiaľ čo Newtonské materiály 

vykazujú oveľa menšiu závislosť.46 

 Pseudoplastický tok je najbežnejším typom nenewtonovského správania, pri ktorom sa viskozita kvapaliny 

znižuje so zvyšujúcim namáhaním. Pri dostatočne nízkej šmykovej rýchlosti budú mať kvapaliny, ktoré 

vykazujú šmykové riedenie, konštantnú viskozitu, η0 - nulovú šmykovú viskozitu (zero shear viscosity). 

V kritickom bode nastáva výrazný pokles viskozity, ktorý predstavuje začiatok oblasti pseudoplastického 

správania. Často sa vyskytuje v disperziách, ako sú suspenzie a emulzie, vrátane tavenín a roztokov 

polymérov. Táto oblasť môže byť matematicky popísaná Power law modelom.47 

Priebehy tokových kriviek je možné modelovať pomocou relatívne jednoduchých rovníc, čo nám umožňuje 

opísať tvar a zakrivenie tokovej krivky pomocou malého množstva parametrov a predpovedať tak správanie 

pri nameraných šmykových rýchlostiach. Tri z najbežnejších modelov na analyzovanie tokových kriviek sú 

modely Cross, Power law a Sisko. Najprijateľnejší model vo veľkej miere závisí od rozsahu nameraných 

údajov alebo oblasti krivky.47,48 

 

 

Obr. 10: Modelovanie viskozitných kriviek46 
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Power law model  

Power law model (niekedy známy ako Ostwaldov model) je nenewtonský model, ktorý popisuje vzťah 

šmykového napätia a šmykovej rýchlosti nenewtonovských kvapalín ako sú pseudoplastické kvapaliny (slabé 

gély, málo viskózne disperzie).49,50 Viskozitné krivky sa analyzujú pomocou mocninného vzťahu Power law 

modelu, kde sa môžu analyzovať veličiny K a n. 

  

𝜏 = 𝐾 .𝐷 𝑛       (1) 

 posuvné napätie (Pa) 

D  rýchlostný spád (s-1 )  

K koeficient konzistencie (Pa.sn) 

n index tokového chovania  

• ak 0 < n  <1 vykazuje sústava pseudoplastické správanie 

• ak n = 1 sústava vykazuje newtonovské správanie 

• ak n > 1 sústava vykazuje dilatantné správanie, čo vedie k zvyšovaniu viskozity.50,51 

Koeficient konzistencie sa rovná viskozite pri rýchlostnom spáde 1 s-1. Index tokového chovania sa pohybuje 

od 0 pre pseudoplastické materiály až po 1 pre Newtonovské materiály. Čím je potrebné nižšie namáhanie, 

tým sa materiál ľahšie rozotiera. Nižšia hodnota K znamená nižšiu viskozitu a preto je ku rozotretiu potrebné 

menšie namáhanie. Nižšia hodnota n predstavuje väčšie šmykové rednutie, ktoré vysvetľuje menší nárast 

namáhania so zvyšujúcou sa šmykovou rýchlosťou. Ak je nízka hodnota K a/alebo nízka hodnota n materiál 

sa môže ľahšie rozotierať.51 Power law model sa môže použiť iba pre predvídanie správania v oblasti lineárnej 

závislosti. Nemôže sa opísať zakrivenie, ktoré sa pozoruje pri vyššom alebo nižšom rýchlostnom spáde. Na 

opísanie správania mimo tejto oblasti je vhodnejší Sisko alebo Cross model.46 
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Sisko Model 

Sisko model je viskozitný model, ktorý kombinuje Power Law model s parametrom nekonečného šmyku 

viskozity. Tento model je často užitočný na prispôsobenie sa údajom o viskozite získaných v strednom 

a vysokom rozmedzí šmykovej rýchlosti.52 Používa sa namiesto Cross modelu, ak nie je k dispozícií celá 

viskozitná krivka z nameraných hodnôt. Touto sekvenciou sa určí viskozita nekonečného šmyku a index 

tokového chovania.  

η = η∞ + k(
1

𝛾
)
𝑛

       (2) 

η viskozita (Pa.s) 

η∞ viskozita nekonečného šmyku (Pa.s) 

γ rýchlostný spád (s-1 ) 

k zakrivenie krivky (medzi nekonečným šmykovým plato a indexom tokového chovania) 

n index tokového chovania53 

5.5 Hodnotenie adhézie  

Na posúdenie adhézie je možné použiť rotačný reometer Kinexus. Adhézia, teda priľnavosť, sa zisťuje 

pomocou testu rSolution_0019 Determination of pressure sensitive tack and adhesion using axial 

measurements  na základe sily, ktorá je potrebná ku odtrhnutiu vzorku od podkladu. Používa sa geometria 

doska-doska. Na dolnú geometriu sa nanesie testovaný adhézny materiál a horná geometria o vhodnom 

priemere príde do kontaktu so vzorkou danou rýchlosťou, kým nie je dosiahnutá požadovaná kontaktná sila. 

Za určený kontaktný čas sa horná geometria oddiali od vzorky a zaznamená sa časový priebeh sily. Výsledok 

testu sa vyjadruje pomocou maximálnej normálovej sily vyjadrujúca adhéziu materiálu, plochy pod krivkou, 

ktorá je mierou adhéznej/kohéznej sily a času potrebnému ku zníženiu normálovej sily o 90% (Obr. 11 ).54 
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Obr. 11: Časový priebeh normálovej sily v priebehu adhézneho testu54 

5.6 Hodnotenie viskoelastických vlastností  

Gél možno považovať za pevnú trojrozmernú sieť. Táto sieťová štruktúra môže byť výsledkom fyzikálnych 

alebo chemických interakcií, ktorých výsledkom je tvorba fyzikálnych alebo chemických gélov s rôznym 

stupňom tuhosti. Chemické gély zahŕňajú materiály, ako sú vulkanizované gumy a epoxidové živice, kde 

zosieťované materiály majú kovalentnú väzbu. Fyzikálne gély sa vytvárajú prostredníctvom vodíkovej väzby, 

Van der Waalsových síl alebo elektrostatických interakcií. Medzi také gély patria časticové gély, ílové 

disperzie a asociačné polyméry.55 

G´ je elastický modul v dynamických oscilačných testoch, ktorý je dôležitým parametrom na charakterizáciu 

gélu. Pre ideálny gél by mal byť G´ nezávislý od frekvencie, pretože nemôže dôjsť ku štrukturálnej relaxácií. 

Avšak veľa gélov vykazuje určitú frekvenčnú závislosť, ktorá naznačuje štrukturálnu relaxáciu v rôznych 

časových horizontoch. Tento relaxačný proces je tiež dôležitý pri charakterizácii gélov. Ďalším zaujímavým 

parametrom je fázový uhol δ, ktorý môže odrážať nedokonalosti gélovej štruktúry alebo časti štruktúry, ktoré 

nie sú „elasticky účinné“. Perfektný gél bude mať fázový uhol nula, zatiaľ čo akákoľvek hodnota medzi 0 a 

45 ° naznačuje určitý stupeň viskózneho oslabenia, ktorý môže uľahčiť relaxáciu. Ďalšou charakteristikou 

gélov je medza toku (yield stress), čo je napätie potrebné na rozbitie trojrozmernej sieťovej štruktúry a 

spôsobenie toku.55 
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Oscilačný test rSolution_0008 Characterising gel properties using oscillatory testing sa využíva ku 

charakterizáciu gélov. Princípom je oscilačno-kmitavý pohyb hornej geometrie. 

 

Test sa skladá zo základných sekvencií a testov:  

• Load sample pre správne nanesenie vzorku 

• Amplitude sweep strain controlled - oscilačný test ku oscilácií v zadanom rozsahu amplitudy 

a konštantnej frekvencii  

• LVER Analysis – určenie lineárnej oblasti viskoelastického chovania  

• Frequency sweep strain controlled - oscilačný test ku oscilácií v zadanom rozsahu frekvencie 

a konštantnej amplitúde 

•  Power law model fit – analýza priebehu zmien elastického modulu G´ 

•  Amplitude sweep with yield stress analysis pre určenie medze toku 

•  Save data options pre uloženie nameraných dát 

•  Unload sample plates and cones pre odstránenie vzorky 

 

Prvým testom je amplitude sweep test, pri ktorom dochádza ku oscilácií v zadanom rozsahu amplitúdy 

a konštantnej frekvencii. G´ je elastický modul a G´´ je viskózny modul, ktoré sú pri malej deformácií 

konštantné. Zväčšovanie deformácie spôsobí rozrušenie štruktúry gélu. Elastický modul G´ určuje mieru 

elasticity (tuhosti) vzorky a viskózny modul G´´ určuje mieru viskozity vzorky. Na základe hodnôt modulov 

získame informácie o charaktere sústavy. Viskoelastická sústava sa chová ako pevná ak je G´> G´´, ale ak je 

G´´> G´, tak sa sústava chová ako viskoelastická tekutina.55,56,57,58 

Druhým oscilačným testom je frequency sweep test, pri ktorom dochádza ku oscilácií v zadanom rozsahu 

frekvencie a konštantnej amplitúdy. Pri tomto teste sa tiež robí analýza G´ a G´´, kde sa následne určí medza 

toku v mieste prekríženia modulov. Sústava sa chová ako pevná ak G´ > G´´, čiže prevažuje elastický 

charakter. Ak je G´ ≤ G´´, čiže prevažuje viskózna zložka, sústava sa chová ako kvapalná.59 
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Výsledky týchto oscilačných testov sa vyhodnocujú pomocou parametrov mocninného vzťahu Power law 

modelu a hodnoty medze toku. Mocninný vzťah je funkciou Power law, kde je definovaný elastický modul G´ 

vzťahom:  

𝐺´ ≈ 𝐾 ∗ 𝜔𝑛 

(3) 

 

Kde G´ je elastický modul, K je známa ako relaxačná sila, n relaxačný exponent a ω je uhlová rýchlosť. Číselne 

sa sila relaxácie rovná elastickému modulu G´ pri danej uhlovej rýchlosti. Určuje tuhosť gélu, čiže čím je 

hodnota K vyššia, tým je gél viac tuhý. Pre ideálne elastický gél má n hodnotu 0, čo naznačuje, že u gélu 

nedochádza ku štrukturálnej relaxácií v meranom frekvenčnom rozsahu. Ak je hodnota n väčšia ako 0, 

naznačuje to určitý stupeň štrukturálnej relaxácie.55 
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6 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

6.1 Použité suroviny 

Chlorid sodný (Dr.Kulich Pharma s.r.o., Česká republika) 

Kyselina chlorovodíková (Dr.Kulich Pharma s.r.o., Česká republika) 

Dihydrogénfosforečnan draselný (Dr.Kulich Pharma s.r.o., Česká republika)  

Hydroxid sodný (Dr.Kulich Pharma s.r.o., Česká republika) 

Čistená voda ( FaF UK HK- KFT)  - Aqua purificata  

Tableta pre prípravu fosfátového pufru  pH 7,4 (Sigma-Aldrich, USA)  

Alginát sodný (Sigma-Aldrich, USA) 

Chitosan (Sigma-Aldrich, USA) 

Iota-karagénan (Sigma-Aldrich, USA) 

Kyselina salicylová (Dr. Kulich Pharma, s. r. o., Česká republika) 

Mucín z prasacích žalúdkov (Sigma-Aldrich, USA)  

Prosolv  SMCC 90 (JRS PHARMA GmbH & Co. KG, Nemecko) 

PRUV®  (JRS PHARMA GmbH & Co. KG, Nemecko)  

6.2 Použité prístroje a pomôcky  

Analytické váhy AND HR-120, max. 120 g, d=0,1 mg (A & D Company, Limited, Japonsko) 

Biologický termostat BT 50, Laboratórne prístroje Praha 

Digitálne váhy KERN 440-35 N, max. 400 g, d=0,01 g (Fisher Scientific s.r.o.) 

Lisovacie zariadenie T1-FRO 50 Zwick/Roell (Zwick GmbH & Co, SRN) 

Magnetické miešadlo s ohrevom IKA- WERKE RT 5 

Rotačný reometer Kinexus Pro+ (Malvern Instruments) 

Trepačka s vodným kúpeľom (JULABO SW22, Nemecko) 

Turbula miesič (Maschinenfabrik Švajčiarsko) 

Základný stolný pH meter (Hanna Instruments Czech s.r.o., Česká republika) 

  



29 

 

6.3 Príprava pufrov  

Roztok chloridu sodného (0,2 mol/l) bol pripravený navážením 11,69 g chloridu sodného R do 1000,0 

ml odmernej banky, kde sa rozpustil vo vode R a potom sa odmerná banka doplnila vodou R po rysku.  Pufer 

pH 1,2 bol pripravený zmiešaním 250,0 ml pripraveného roztoku chloridu sodného (0,2 mol/l) a 425 ml 

kyseliny chlorovodíkovej 0,2 mol/l v kadičke. Tento roztok sa kvantitatívne preniesol do 1000,0 ml odmernej 

banky, ktorá sa doplnila vodou R po rysku. Fosforečnanový pufer pH 6,8 bol pripravený zmiešaním 250,0 ml 

roztoku dihydrogénfosforečnanu draselného 0,2 mol/l RS a 112,0 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS 

v kadičke a následne bol kvantitatívne prenesený do 1000,0 ml odmernej banky, ktorá sa doplnila vodou R po 

rysku. Fosfátový pufer  pH 7,4 bol pripravený rozpustením 1 tablety pre prípravu tohto pufru v 200 ml čistenej 

vody v kadičke, ktorá sa dala s magnetickým miešadlom na magnetický varič. Po rozpustení tablety sa roztok 

adjustoval do liekovky. Všetkým pripraveným pufrom sa nakoniec skontrolovala hodnota pH pomocou pH 

metra.  

6.4 Príprava vzoriek pre meranie na reometri  

6.4.1 Príprava hydratovaného mucínu 

Najprv sa navážilo 0,5 g mucínu a v trecej miske sa hydratovalo pufrom pH 6,8 alebo pufrom pH 7,4 v pomere 

1:2, 1:3 alebo 1:4. Miesilo sa až do vzniku homogénnej zmesi. Zmesi sa adjustovali do kelímkov a označili.  

6.4.2 Príprava vodných disperzií polymérnych nosičov  

Najprv sa navážilo do kadičiek trikrát po 49,0 g pufru pH 1,2 alebo pufru pH 6,8. Kadičky s pufrom sa 

umiestnili na magnetické miešadlo s ohrevom. Navážilo sa dvakrát po 1,00 g chitosanu, alginátu sodného 

a iota-karagénanu. Tieto látky sa postupne pridávali do pufrov a po ich rozpustení vznikli 2% vodné disperzie, 

ktoré sa adjustovali do liekoviek. Chitosan v pH 6,8 je nerozpustný a alginát sodný v pH 1,2 sa tiež nerozpustil, 

vznikli suspenzie. Ostatné disperzie majú formu gélu. Na rotačnom reometri sa preto zmerajú len tie disperzie, 

ktoré vytvorili gél.  

6.4.3 Príprava tabletovin pre matricové tablety  

Pripravilo sa osem tabletovin homogenizáciou látok, ktoré sú uvedené v Tabuľke 1. Na ich prípravu sa použil 

Turbula miesič, kde sa nastavila rýchlosť otáčania na 34 ot/min.  Z každej tabletoviny sa pripravilo 20,0 g. 

Látky sa postupne navážili na lekárenskej karte na analytických váhach. Najprv sa do nádoby, ktorá sa 

umiestnila do turbuly, navážili chitosan, Prosolv 90 a alginát sodný alebo iota-karagénan. Tieto zložky boli 
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spolu miesené 3 minúty. Následne sa k nim pridala kyselina salicylová a miesili sa 2 minúty. Nakoniec sa 

pridal PRUV® a všetky zložky sa spolu ešte ďalšie 2 minúty miesili v turbule. Pripravené tabletoviny sa 

adjustovali do liekoviek a označili štítkom.  

 

Tabuľka 1: Zloženie tabletovin pre matricové tablety v % 

Formulácia Chitosan 
Alginát 

sodný 
Iota-karagénan Prosolv 90 

Kyselina 

salicylová 
PRUV®  

F2N 25 25 - 29 20 1 

F6N 25 - 25 29 20 1 

F8N 16,7 33,3 - 29 20 1 

F12N 16,7 - 33,3 29 20 1 

F14N 12,5 37,5 - 29 20 1 

F18N 12,5 - 37,5 29 20 1 

 

6.4.4 Lisovanie matricových tabliet  

Na lekárenskú kartu sa pre každú tabletu navážili 0,1000 g ± 0,0010 tabletoviny. Navážená tabletovina sa 

z lekárenskej karty premiestnila pomocou štetca do matrice, ktorá mala priemer 7mm. Po založení horného 

tŕňa sa matrica umiestnila medzi čeľuste lisovacieho zariadenia. Nastavila sa lisovacia sila pre tabletovinu 

(Tabuľka 2) a vylisovala sa tableta. Z každej tabletoviny sa pripravilo 20 tabliet.  

 

Tabuľka 2: Zvolená lisovacia sila  

Lisovacia sila 2,5 kN 3kN 4kN 

Formulácia F2N F6N F8N F12N F14N F18N 

 

6.4.5 Príprava matricových tabliet na meranie reologických vlastností  

Pre uskutočnenie testov viskozity a adhézie sa najprv pripravené tablety hydratovali v kyslom a následne 

zásaditom pH. Najprv sa tablety umiestnili do vialiek, kde sa pridalo 5,0 ml pufru pH 1,2 a umiestnili sa do 

trepačky s vodným kúpeľom, kde sa nastavila teplota 37° C. Po dvoch hodinách sa vybrali z trepačky a pufer 

pH 1,2 bol vymenený za 5,0 ml pufru pH 6,8. Tablety boli umiestnené znova do trepačky, kde sa nechali po 

dobu 1 hodiny, 3 hodín a 6 hodín.  
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6.5 Meranie reologických vlastností  

Na meranie tokových, adhéznych a viskoelastických vlastností sa použil rotačný reometer Kinexus Pro + 

firmy Malvern s vyhodnotením v softwari rSpace for Kinexus verzia 1.75. Pred zapnutím prístroja je potrebné 

skontrolovať prívod stlačeného vzduchu. Po zapnutí sa odstránia krytky hornej a dolnej geometrie a  zapne sa 

počítač. Spustí sa software rSpace a čaká sa na stabilizáciu a spárovanie prístrojov. Zvolí sa horná geometria 

a nastaví sa nulová štrbina podľa pokynov softwaru. Následne sa zvolí test.  

 

Tabuľka 3: Prehľad testov  

Rotačný test 
Toolkit_V005 

Shear Rate Ramp- Alternative flow curve 

Ťahový test 
rSolution_0019 

Determination of pressure sensitive tack and adhesion using axial measurements 

Oscilačný test 
rSolution_0008 

Characterising gel properties using oscillation testing 

6.5.1 Tokové vlastnosti 

Pri meraní viskozity sa zvolila horná geometria (Tabuľka 4) a test Toolkit-V005 Shear Rate Ramp- Alternative 

flow curve. Podmienky merania sú zhrnuté v Tabuľke 5. Každá vzorka mucínu a vodných disperzií sa zmerala 

trikrát. Z každej formulácie matricových tabliet sa otestovali tri tablety, ktoré boli umiestnené v pufri pH 6,8 

1 hodinu. Rovnako sa zmerali aj tablety vystavené pufru pH 6,8 na 3 hodiny a na 6 hodín. Na analýzu 

viskozitných kriviek sa použila analýza Power law model a Sisko model.  

 

Tabuľka 4: Zvolená geometria pre rotačný test  

Polymér Geometria 

Mucín  PU20 

Chitosan pH 1,2 CP4/40 

Alginát sodný pH 6,8 CP4/40 

Iota- karagénan pH 1,2 CP2/20 

Iota- karagénan pH 6,8 CP2/20 

Matricové tablety  PU20 
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Tabuľka 5 : Podmienky merania pre rotačný test  

Štrbina (pri použití PU 20) 1 mm 

Teplota 37 °C 

Rozsah rýchlostného spádu 0,1-100 s-1 

Interval (ramp time) 2 min 

Frekvencia merania 10 

6.5.2 Adhézne vlastnosti 

Zvolila sa horná geometria PU 20 alebo PU 40 (pri chitosane a algináte sodnom) a test rSolution 0019 

Determination of pressure sensitive tack and adhesion using axial measurements. Na hornú a dolnú geometriu 

sa nalepila samolepiaca páska so sajúcim povrchom (Obr. 12). Vybrala sa dolná geometria, ktorá sa vytarovala 

na váhe a nanieslo sa na ňu cca 0,15g mucínu. Pomocou špachtle sa mucín rozprestrel a geometria sa založila 

naspäť do reometra. Tenká vrstva mucínu sa tiež naniesla aj na hornú geometriu. Potom sa nastavili parametre 

merania, ktoré sú zhrnuté v Tabuľke 6.   

 

Tabuľka 6 : Podmienky merania pre ťahový test  

Teplota 37° C 

Kontaktný čas 10 s 

Kontaktná sila 1 N 

Finálna medzera 50 mm 
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Obr. 12: Nalepená samolepiaca páska so sajúcim povrchom  

 

Nasadila sa krytka a čakalo sa, kým sa vzorka vytemperuje. Keď bol prístroj pripravený, krytka sa odstránila 

a spustil sa test. Horná geometria sa spustila dole, tlačila 10 sekúnd a potom sa odtrhla od podkladu. Odčítali 

sa hodnoty sily, času a plochy a vzorka sa odstránila. Každá vzorka mucínu sa otestovala trikrát. Pri meraní 

vzoriek vodných disperzií sa každá vzorka zmerala päťkrát. Matricová tableta, ktorá bola vystavená pufru pH 

6,8 po dobu 1 hodiny, 3 hodín a 6 hodín, sa umiestnila do stredu dolnej geometrie a otestovala trikrát po sebe 

s tým, že pri druhom a treťom meraní sa vzorka už nedávala temperovať. Tablety vystavené pufru pH 6,8 po 

dobu 3 hodín sa ešte otestovali s modelovým substrátom. Ako modelový substrát sa použil mucín z prasacích 

žalúdkov pripravený s pufrom pH 6,8 v pomere 1:3. Mucín sa naniesol na samolepiacu pásku a tableta sa 

umiestnila na mucín do stredu dolnej geometrie. 

6.5.3 Viskoelastické vlastnosti 

Zvolila sa horná geometria (Tabuľka 7) a program Solution 0008 Characterising gel properties using 

oscilltory. Nastavili sa parametre a naniesla sa vzorka na dolnú geometriu. Podmienky merania sú 

zaznamenané v Tabuľke 8. Po nastavení parametrov sa test spustil. V polovici testu sa meranie zastavilo a bolo 

potrebné nastaviť ďalšie parametre pre test s konštantnou amplitúdou - rozsah šmykového napätia, frekvencia 

a čas vzorkovania. Hodnoty týchto parametrov sú rovnaké ako v prvej časti testu a zhrnuté v Tabuľke 8. Potom 

testovanie pokračovalo. Každá vzorka sa zmerala jedenkrát. Test bol vyhodnotený pomocou elastického, 

viskózneho modulu a fázového uhla v závislosti na oscilačnom namáhaní. Viskoelastické vlastnosti boli 

charakterizované hodnotami K* (relaxačná sila) a n* (relaxačný exponent) Power law modelu. Ďalej sa 

vyhodnotili hodnoty medze toku `, ktorému odpovedá hodnota komplexnej viskozity na medze toku *. 
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Tabuľka 7: Zvolená geometria pre oscilačný test 

Vzorka  Geometria 

Mucín  PU20 

Chitosan pH 1,2 CP4/40 

Alginát sodný pH 6,8 CP4/40 

Iota - karagénan pH 1,2 CP2/20 

Iota - karagénan pH 6,8 CP2/20 

 

Tabuľka 8: Podmienky merania pre oscilačný test 

Štrbina 1 mm 

Teplota 37° C 

Rozsah šmykového napätia 0,01 – 100,0 Pa 

Frekvencia 1 Hz 

Čas vzorkovania 10 

Začiatočná frekvencia 10 Hz 

Konečná frekvencia 0,1 Hz 
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7 VÝSLEDKY  

7.1 Reologické vlastnosti hydratovaného mucínu 

7.1.1 Tokové vlastnosti mucínu 

 

Obr. 13: Viskozitná krivka mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:2 

 

Tabuľka 9: Parametre mocninného vzťahu mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:2  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 118,30 0,4426 0,9972 

2 106,00 0,4809 0,9976 

3 103,80 0,4861 0,9977 

Priemer 109,37 0,4699 
 

SD 7,81 0,0238 
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Obr. 14: Viskozitná krivka mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:3 

 

Tabuľka 10: Parametre mocninného vzťahu mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:3  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 42,91 0,5202 0,9963 

2 36,33 0,5830 0,9972 

3 33,77 0,6027 0,9974 

Priemer 37,67 0,5686 
 

SD 4,72 0,0431 
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Obr. 15: Viskozitná krivka mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:4 

 

Tabuľka 11: Parametre mocninného vzťahu mucínu hydratovaného pri pH 6,8 v pomere 1:4  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 3,7560 0,6631 0,9998 

2 3,2690 0,6995 0,9999 

3 2,7800 0,7515 0,9999 

Priemer 3,2683 0,7047 
 

SD 0,4880 0,0444 
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7.1.2 Adhézne vlastnosti mucínu  

Tabuľka 12: Adhézia mucínu hydratovaného pri pH 7,4 v pomere 1:2 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 1,0640 1,3060 0,7060 

2 1,4230 1,7750 1,3900 

3 1,3240 1,7150 1,2300 

Priemer 1,2703 1,5987 1,1087 

SD 0,1854 0,2552 0,3578 

 

Tabuľka 13: Adhézia mucínu hydratovaného pri pH 7,4 v pomere 1:3 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,8995 0,8033 0,4288 

2 0,9999 0,6779 0,3882 

3 1,5390 0,6369 0,5363 

Priemer 1,1461 0,7060 0,4511 

SD 0,3439 0,0867 0,0765 

 

Tabuľka 14: Adhézia mucínu hydratovaného pri pH 7,4 v pomere 1:4 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,5568 0,6124 0,2502 

2 0,6599 0,6330 0,2868 

3 0,9104 0,6381 0,3532 

Priemer 0,7090 0,6278 0,2967 

SD 0,1818 0,0136 0,0522 
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7.1.3 Viscoelastické vlastnosti mucínu  

 

Obr. 16: Viskoelastické vlastnosti – mucín hydratovaný pri pH 7,4 pomer 1:2 

 

 

 

Obr. 17: Viskoelastické vlastnosti – mucín hydratovaný pri pH 7,4 pomer 1:3 
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Obr. 18: Viskoelastické vlastnosti – mucín hydratovaný pri pH 7,4 pomer 1:4 

 

 

Tabuľka 15: Parametre mocninného vzťahu mucínu hydratovaného pri pH 7,4 

Pomer mucín:PBS pH7,4 K* (Pa.s) n* (-) Corr.  

1:2 379,10 0,2723 0,9999 

1:3 105,40 0,3160 0,9942 

1:4 52,54 0,3236 0,9956 

 

 

Tabuľka 16: Analýza medze toku mucínu hydratovaného pri pH 7,4 

Pomer mucín:PBS pH7,4 ν*(%) σ´ (Pa) 

1:2 478,21 127,30 

1:3 298,65 43,70 

1:4 794,18 23,12 
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7.2 Reologické vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

7.2.1 Tokové vlastnosti  vodných disperzií polymérnych nosičov  

 

Obr. 19: Viskozitná krivka iota-karagénanu pri pH 6,8 

 

Tabuľka 17: Parametre modelov pre iota-karagénan pri pH 6,8  

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 37,95 0,2024 0,8934 1 91,00 0,3135 0,9349 

2 29,49 0,2244 0,9197 2 66,70 0,3246 0,9335 

3 29,69 0,2166 0,9051 3 69,53 0,3105 0,9336 

Priemer 32,38 0,2145 
 

Priemer 75,74 0,3162  

SD 4,83 0,0112 
 

SD 13,29 0,0074  
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Obr. 20: Viskozitná krivka iota-karagénanu pri pH 1,2 

 

Tabuľka 18: Parametre modelov pre iota-karagénan pri pH 1,2  

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 14,20 0,2534 0,9849 1 13,97 0,8024 0,9985 

2 15,05 0,2074 0,9864 2 15,25 0,7785 0,9980 

3 16,36 0,2495 0,9783 3 19,43 0,7140 0,9945 

Priemer 15,20 0,2368 
 

Priemer 16,22 0,7650  

SD 1,09 0,0255 
 

SD 2,86 0,0457  
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Obr. 21: Viskozitná krivka alginátu sodného pri pH 6,8 

 

Tabuľka 19: Parametre modelov pre alginát sodný pri pH 6,8  

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 0,0486 0,9626 0,9998 1 0,0029 0,7865 0,9972 

2 0,0499 0,9606 0,9997 2 0,0030 0,8048 0,9982 

3 0,0478 0,9568 0,9997 3 0,0032 0,8032 0,9990 

Priemer 0,0488 0,9600 
 

Priemer 0,0031 0,7982  

SD 0,0011 0,0029 
 

SD 0,0002 0,0101  
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Obr. 22: Viskozitná krivka chitosanu pri pH 1,2 

 

Tabuľka 20: Parametre modelov pre chitosan pri pH 1,2  

Power law model   Sisko model  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 0,0468 0,9454 0,9994 1 0,0045 0,7310 0,9929 

2 0,0443 0,9546 0,9996 2 0,0032 0,7984 0,9996 

3 0,0467 0,9345 0,9994 3 0,0074 0,5504 0,9889 

Priemer 0,0459 0,9448 
 

Priemer 0,0050 0,6933  

SD 0,0014 0,0101 
 

SD 0,0022 0,1282  
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7.2.2 Adhézne vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

Tabuľka 21: Adhézia iota-karagénanu pri pH 6,8 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 1,9210 0,6307 0,6410 

2 1,8860 0,5813 0,5698 

3 2,2260 0,5629 0,6155 

4 2,1290 0,6026 0,6750 

5 2,5190 0,5746 0,7220 

Priemer 2,1362 0,5904 0,6447 

SD 0,2567 0,0267 0,0578 

 

Tabuľka 22: Adhézia iota-karagénanu pri pH 1,2 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 2,1170 0,5360 0,5475 

2 2,1280 0,5530 0,5759 

3 1,9030 0,5625 0,5384 

4 2,2680 0,5374 0,5771 

5 2,0640 0,5387 0,5523 

Priemer 2,0960 0,5455 0,5582 

SD 0,1316 0,0117 0,0174 

 

Tabuľka 23: Adhézia alginátu sodného pri pH 6,8 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 12,1900 0,6314 3,5320 

2 14,0700 0,6632 4,4660 

3 12,3800 0,5961 3,6850 

4 11,5300 0,6300 3,4590 

5 12,9900 0,6104 3,8400 

Priemer 12,6320 0,6262 3,7964 

SD 0,9578 0,0253 0,4020 
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Tabuľka 24: Adhézia chitosanu pri pH 1,2 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 12,4500 0,6647 3,9900 

2 13,8600 0,6556 4,5100 

3 14,5000 0,6572 5,0680 

4 13,5400 0,4821 4,3270 

5 15,3000 0,7100 5,3150 

Priemer 13,9300 0,6339 4,6420 

SD 1,0664 0,0877 0,5423 

    

7.2.3 Viskoelastické vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

 

Obr. 23: Viskoelastické vlastnosti chitosanu pri pH 1,2 
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Obr. 24: Viskoelastické vlastnosti alginátu sodného pri pH 6,8 

 

 

 

Obr. 25: Viskoelastické vlastnosti iota-karagénanu pri pH 1,2 
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Obr. 26: Viskoelastické vlastnosti iota-karagénanu pri pH 6,8 

 

Tabuľka 25: Parametre mocninného vzťahu vodných disperzií  
 

K* (Pa.s) n* (-) Corr. 

CH 1.2 0,0007 1,4420 0,8548 

Alg.Na 6.8 0,0022 1,3410 0,9855 

Iota -Kar 1.2 0,0007 1,4420 0,8548 

Iota -Kar 6.8 51,5700 0,1414 0,9894 

 

Tabuľka 26: Analýza medze toku vodných disperzií 
 

ν*(%) σ´ (Pa) 

CH 1.2 28,9864 0,0017 

Alg.Na 6.8 0,0010 0,0277 

Iota -Kar 1.2 78,9313 25,9200 

Iota -Kar 6.8 145,5390 65,2300 
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7.3 Reologické chovanie matricových tabliet po hydratácii 

7.3.1 Tokové vlastnosti matricových tabliet po hydratácii 

 

Obr. 27: Viskozitná krivka formulácie F2N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 27: Parametre modelov formulácie F2N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Power law model   Sisko model  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 1610,0 0,0822 0,5616 1 1320,0 1,331 0,9987 

2 1855,0 0,0597 0,4966 2 1558,0 1,241 0,9987 

3 1452,0 0,0651 0,6132 3 1222,0 1,199 0,9962 

Priemer 1639,0 0,0690 
 

Priemer 1366,7 1,2570  

SD 203,1 0,0117 
 

SD 172,8 0,0674  
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Obr. 28: Viskozitná krivka formulácie F2N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 28: Parametre modelov formulácie F2N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 2176,0 0,0582 0,7387 1 1994,0 1,0460 0,9949 

2 2357,0 0,0905 0,8951 2 2594,0 0,9940 0,9981 

3 2205,0 0,0753 0,8848 3 2399,0 1,0180 0,9983 

Priemer 2246,0 0,0747 
 

Priemer 2329,0 1,0193  

SD 97,2 0,0162 
 

SD 306,1 0,0260  
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Obr. 29: Viskozitná krivka formulácie F2N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 29: Parametre modelov formulácie F2N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 2671,0 0,0793 0,9690 1 2277,0 1,1730 0,9995 

2 2623,0 0,0787 0,8782 2 2457,0 1,0670 0,9989 

3 2413,0 0,0623 0,9551 3 2193,0 1,1080 0,9986 

Priemer 2569,0 0,0734 
 

Priemer 2309,0 1,1160  

SD 137,2 0,0097 
 

SD 134,9 0,0535  
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Obr. 30: Viskozitná krivka formulácie F6N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 30: Parametre modelov formulácie F6N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 291,80 0,0154 0,2893 1 212,90 1,1870 0,9984 

2 

3 

194,10 

121,80* 

0,0462 

0,1815* 

0,6235 

0,9713 

2 

3 

151,50 

78,00* 

1,0660 

1,1460* 

0,9954 

0,9968 

Priemer 242,95 0,0308 
 

Priemer 182,20 1,1265  

SD 
69,08 0,0218 

 
SD 

43,42 0,0856 
 

 

* odľahlá hodnota nebola započítaná do priemeru 
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Obr. 31: Viskozitná krivka formulácie F6N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 31: Parametre modelov formulácie F6N pri pH 6,8 3 hod.  

Power law model   Sisko model  

Meranie  K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 572,90 0,2741 0,9528 1 618,00 1,1070 0,9993 

2 468,10 0,3216 0,9207 2 488,90 1,1400 0,9996 

3 430,40 0,1897 0,9353 3 389,70 1,1610 0,9987 

Priemer 490,47 0,2618 
 

Priemer 498,87 1,1360  

SD 73,84 0,0668 
 

SD 114,48 0,0272  
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Obr. 32: Viskozitná krivka formulácie F6N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 32: Parametre modelov formulácie F6N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 993,9 0,1477 0,9631 1 1127,0 1,0080 0,9997 

2 1168,0 0,2667 0,9605 2 1243,0 1,1360 0,9998 

3 974,4 0,2990 0,9688 3 1198,0 1,0860 0,9999 

Priemer 1045,4 0,2378 
 

Priemer 1189,3 1,0767  

SD 106,6 0,0797 
 

SD 58,5 0,0645  
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Obr. 33: Viskozitná krivka formulácie F8N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 33: Parametre modelov formulácie F8N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 1991,0 0,1309 0,8248 1 1922,0 1,2570 0,9998 

2 2123,0 0,0699 0,6046 2 2102,0 1,1580 0,9999 

3 2664,0 0,0444 0,4214 3 2090,0 1,3010 0,9995 

Priemer 2259,3 0,0817 
 

Priemer 2038,0 1,2387  

SD 356,6 0,0444 
 

SD 100,6 0,0732  
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Obr. 34: Viskozitná krivka formulácie F8N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 34: Parametre modelov formulácie F8N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Power law model   Sisko model  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 2533,0 0,0583 0,8126 1 1227,0 1,5290 0,9971 

2 2360,0 0,0613 0,7416 2 1516,0 1,3770 0,9952 

3 2222,0 0,0561 0,8573 3 1081,0 1,5030 0,9910 

Priemer 2371,7 0,0585 
 

Priemer 1274,7 1,4697  

SD 155,8 0,0026 
 

SD 221,4 0,0813  
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Obr. 35: Viskozitná krivka formulácie F8N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 35: Parametre modelov formulácie F8N pri pH 6,8 po 6 hod.  

Power law model   Sisko model  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 3095,0 0,0760 0,9203 1 2698,0 1,1330 0,9993 

2 3895,0 0,0581 0,8605 2 3251,0 1,1420 0,9990 

3 3533,0 0,0605 0,9155 3 3010,0 1,1410 0,9987 

Priemer 3507,7 0,0649 
 

Priemer 2986,3 1,1387  

SD 400,6 0,0097 
 

SD 277,3 0,0049  
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Obr. 36: Viskozitná krivka formulácie F12N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 36: Parametre modelov formulácie F12N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 1321,00 0,1365 0,7576 1 906,60 1,2300 0,9927 

2 1589,00 0,0646 0,7487 2 879,50 1,3780 0,9938 

3 1811,00 0,1559 0,9371 3 1474,00 1,2140 0,9959 

Priemer 1573,67 0,1190 
 

Priemer 1086,70 1,2740  

SD 245,36 0,0481 
 

SD 335,69 0,0904  
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Obr. 37: Viskozitná krivka formulácie F12N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 37: Parametre modelov formulácie F12N pri pH 6,8 po 3 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 1432,00 0,0350 0,4711 1 636,50 1,5270 0,9968 

2 1591,00 0,1392 0,9727 2 1735,00 1,0860 0,9988 

3 1583,00 0,1614 0,9909 3 1644,00 1,1350 0,9999 

Priemer 1535,33 0,1119 
 

Priemer 1338,50 1,2493  

SD 89,58 0,0675 
 

SD 609,65 0,2417  
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Obr. 38: Viskozitná krivka formulácie F12N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 38: Parametre modelov formulácie F12N pri pH 6,8 po 6 hod.  

Power law model   Sisko model  

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr.  Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr.  

1 873,10 0,0148 0,1640 1 310,20 1,7590 0,9988 

2 1307,00 0,0211 0,3208 2 592,50 1,5320 0,9976 

3 1054,00 0,0559 0,6859 3 533,60 1,5790 0,9994 

Priemer 1078,03 0,0306 
 

Priemer 478,77 1,6233  

SD 217,95 0,0221 
 

SD 148,92 0,1198  
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Obr. 39: Viskozitná krivka formulácie F14N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 39: Parametre modelov formulácie F14N pri pH 6,8 po 1 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 1940,0 0,0092 0,0951 1 1236,0 1,3640 0,9944 

2 2354,0 0,0025 0,0279 2 1352,0 1,4190 0,9942 

3 1334,0 0,0285 0,2594 3 1202,0 1,1400 0,9952 

Priemer 1876,0 0,0134 
 

priemer 1263,3 1,3077  

SD 513,0 0,0135 
 

SD 78,6 0,1478  
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Obr. 40: Viskozitná krivka formulácie F14N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 40: Parametre modelov formulácie F14N pri pH 6,8 po 3 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 4306,0 0,0797 0,9766 1 3894,0 1,1430 0,9997 

2 3008,0 0,0772 0,9670 2 2408,0 1,2260 0,9993 

3 2515,0 0,0829 0,9283 3 1832,0 1,3250 0,9986 

Priemer 3276,3 0,0799 
 

Priemer 2711,3 1,2313  

SD 925,2 0,0029 
 

SD 1063,9 0,0911  
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Obr. 41: Viskozitná krivka formulácie F14N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 41: Parametre modelov formulácie F14N pri pH 6,8 po 6 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 5181,0 0,1451 0,9496 1 5724,0 1,0420 0,9981 

2 3973,0 0,0705 0,8028 2 3927,0 1,0120 0,9998 

3 4314,0 0,0821 0,9619 3 4501,0 1,0360 0,9993 

Priemer 4489,3 0,0993 
 

Priemer 4717,3 1,0300  

SD 622,8 0,0401 
 

SD 917,8 0,0159  
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Obr. 42: Viskozitná krivka formulácie F18N pri pH 6,8 po 1 hod. 

 

Tabuľka 42: Parametre modelov formulácie F18N pri pH 6,8 po 1 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 671,10 0,1799 0,8694 1 80,96 2,0820 0,9883 

2 1906,00* 0,1293* 0,8420 2 1226,00* 1,4810* 0,9975 

3 1048,00 0,0909 0,6649 3 161,80 2,0700 0,9946 

Priemer 859,55 0,1354 
 

Priemer 121,38 2,0760  

SD 266,51 0,0629 
 

SD 57,16 0,0085  

 

* odľahlá hodnota nebola započítaná do priemeru 
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Obr. 43: Viskozitná krivka formulácie F18N pri pH 6,8 po 3 hod. 

 

Tabuľka 43: Parametre modelov formulácie F18N pri pH 6,8 po 3 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 664,40 0,0849 0,5989 1 103,80 2,1460 0,9963 

2 807,10 0,0467 0,4205 2 226,00 1,8460 0,9983 

3 744,50 0,0783 0,5797 3 109,40 2,1710 0,9960 

Priemer 738,67 0,0700 
 

Priemer 146,40 2,0543  

SD 71,53 0,0204 
 

SD 68,99 0,1809  
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Obr. 44: Viskozitná krivka formulácie F18N pri pH 6,8 po 6 hod. 

 

Tabuľka 44: Parametre modelov formulácie F18N pri pH 6,8 po 6 hod.  

Power law model Sisko model 

Meranie K (Pa.sn) n (-) Corr. Meranie K2 (Pa.sn) n (-) Corr. 

1 626,60 0,0880 0,5934 1 90,33 2,1920 0,9967 

2 734,20 0,0839 0,6385 2 156,70 1,9430 0,9967 

3 1231,00* 0,0189* 0,3052 3 549,40* 1,5130* 0,9963 

Priemer 680,40 0,0859 
 

Priemer 123,52 2,0675  

SD 76,08 0,0029 
 

SD 46,93 0,1761  

 

* odľahlá hodnota nebola započítaná do priemeru 
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7.3.2 Adhézne vlastnosti matricových tabliet po hydratácii 

Tabuľka 45: Adhézia formulácie F2N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1633 0,7896 0,1806 

2 0,3243 0,7192 0,2059 

3 0,1804 0,6852 0,1606 

Priemer 0,2227 0,7313 0,1824 

SD 0,0884 0,0532 0,0227 

 

 

Tabuľka 46: Adhézia formulácie F2N pri pH 6,8 po 3 hod.  

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0096 2,0810 0,1477 

2 0,0306 2,9500 0,1584 

3 0,0631 0,8111 0,1701 

Priemer 0,0344 1,9474 0,1587 

SD 0,0269 1,0757 0,0112 

 

 

Tabuľka 47: Adhézia formulácie F2N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0821 1,1880 0,1931 

2 0,0829 1,6110 0,1802 

3 0,0902 1,1630 0,1801 

Priemer 0,0851 1,3207 0,1845 

SD 0,0044 0,2517 0,0075 
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Tabuľka 48: Adhézia formulácie F2N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1694 0,7810 0,2264 

2 0,1154 0,7299 0,1861 

3 0,1746 0,8179 0,1973 

4 0,1381 0,7761 0,1778 

5 0,1232 1,5540 0,2446 

Priemer  0,1441 0,9318 0,2064 

SD 0,0268 0,3492 0,0282 

 

 

Tabuľka 49: Adhézia formulácie F6N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,3554 0,6437 0,1972 

2 0,5426 0,5911 0,2275 

3 0,7071 0,5967 0,2664 

Priemer 0,5350 0,6105 0,2304 

SD 0,1760 0,0289 0,0347 

 

 

Tabuľka 50: Adhézia formulácie F6N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,2056 0,7422 0,1704 

2 0,1269 0,6392 0,2176 

3 0,3077 0,4816 0,1525 

Priemer 0,2134 0,6210 0,1802 

SD 0,0907 0,1312 0,0336 
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Tabuľka 51: Adhézia formulácie F6N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1394 0,6395 0,1521 

2 0,1545 0,5909 0,1605 

3 0,1708 0,6107 0,1667 

Priemer 0,1549 0,6137 0,1598 

SD 0,0157 0,0244 0,0073 

 

 

Tabuľka 52: Adhézia formulácie F6N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,5500 0,6867 0,2667 

2 0,5356 0,6500 0,2588 

3 0,5324 0,6517 0,2584 

4 0,5351 0,6580 0,2593 

5 0,4018 0,6828 0,2338 

Priemer 0,5110 0,6658 0,2554 

SD 0,0614 0,0176 0,0126 

    

 

 

Tabuľka 53: Adhézia formulácie F8N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1030 0,5729 0,1956 

2 0,1434 3,8280 0,2288 

3 0,2876 0,6511 0,2036 

Priemer 0,1780 1,6840 0,2093 

SD 0,0970 1,8572 0,0173 
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Tabuľka 54: Adhézia formulácie F8N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0033 1,6230 0,1925 

2 0,0006 2,1150 0,1766 

3 0,0167 5,2260 0,1950 

Priemer 0,0068 2,9880 0,1880 

SD 0,0086 1,9537 0,0100 

 

 

Tabuľka 55: Adhézia formulácie F8N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0137 5,1230 0,2039 

2 0,0295 2,5830 0,1823 

3 0,0726 2,5430 0,1751 

Priemer 0,0386 3,4163 0,1871 

SD 0,0305 1,4782 0,0150 

 

 

Tabuľka 56: Adhézia formulácie F8N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1463 0,7292 0,1945 

2 0,0694 0,8818 0,1984 

3 0,1414 0,7600 0,2059 

4 0,1441 0,8128 0,2057 

5 0,0830 1,3390 0,2219 

Priemer 0,1168 0,9046 0,2053 

SD 0,0375 0,2497 0,0105 
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Tabuľka 57: Adhézia formulácie F12N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1155 2,8120 0,1857 

2 0,1043 0,6956 0,1663 

3 0,1422 0,8322 0,1700 

Priemer 0,1207 1,4466 0,1740 

SD 0,0195 1,1844 0,0103 

 

 

Tabuľka 58: Adhézia formulácie F12N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1094 0,7777 0,1614 

2 0,1765 0,6626 0,1750 

3 0,1825 0,5936 0,1482 

Priemer 0,1561 0,6780 0,1615 

SD 0,0406 0,0930 0,0134 

 

 

Tabuľka 59: Adhézia formulácie F12N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,1386 0,7473 0,1732 

2 0,1708 0,6727 0,1797 

3 0,1312 0,6151 0,1606 

Priemer 0,1469 0,6784 0,1712 

SD 0,0211 0,0663 0,0097 
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Tabuľka 60: Adhézia formulácie F12N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,3757 1,0440 0,2830 

2 0,3287 0,8679 0,2471 

3 0,3716 0,8700 0,2674 

4 0,3437 0,9023 0,2748 

5 0,3603 1,1400 0,3011 

Priemer 0,3560 0,9648 0,2747 

SD 0,0197 0,1217 0,0199 

 

 

Tabuľka 61: Adhézia formulácie F14N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0167 5,6150 0,1942 

2 0,1232 1,0490 0,1856 

3 0,1146 0,6068 0,1775 

Priemer 0,0848 2,4236 0,1858 

SD 0,0592 2,7727 0,0084 

 

 

Tabuľka 62: Adhézia formulácie F14N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0104 3,5940 0,2097 

2 0,0018 3,8480 0,1847 

3 0,0039 4,2220 0,1679 

priemer 0,0053 3,8880 0,1874 

SD 0,0045 0,3159 0,0210 
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Tabuľka 63: Adhézia formulácie F14N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0058 3,7130 0,1965 

2 0,0098 1,6230 0,1904 

3 0,0045 3,1880 0,1598 

Priemer 0,0067 2,8413 0,1822 

SD 0,0028 1,0873 0,0197 

 

 

Tabuľka 64: Adhézia formulácie F14N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,08056 4,4910 0,2083 

2 0,01280 2,7610 0,1911 

3 0,00928 2,6100 0,1793 

4 0,01808 3,7820 0,2034 

5 0,05365 2,7470 0,1810 

Priemer  0,0349 3,2782 0,1926 

SD 0,0311 0,8248 0,0130 

 

 

Tabuľka 65: Adhézia formulácie F18N pri pH 6,8 po 1 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0218 3,9910 0,1746 

2 0,0200 0,6293 0,2045 

3 0,0380 1,1310 0,1755 

Priemer 0,0266 1,9171 0,1849 

SD 0,0099 1,8135 0,0170 
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Tabuľka 66: Adhézia formulácie F18N pri pH 6,8 po 3 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0096 3,2650 0,1850 

2 0,0156 1,0950 0,2042 

3 0,0297 3,8400 0,1982 

Priemer 0,0183 2,7333 0,1958 

SD 0,0103 1,4477 0,0098 

 

 

Tabuľka 67: Adhézia formulácie F18N pri pH 6,8 po 6 hod. 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,0011 3,8290 0,1972 

2 0,0064 1,8040 0,1766 

3 0,0215 3,4580 0,1910 

Priemer 0,0097 3,0303 0,1883 

SD 0,0106 1,0781 0,0106 

 

 

Tabuľka 68: Adhézia formulácie F18N pri pH 6,8 po 3 hod. s použitím mucínu hydratovaného pri pH 6,8 

v pomere 1:3 

Meranie  Sila (N) Čas (s) Plocha (N/s) 

1 0,2233 0,7958 0,2152 

2 0,3038 1,0770 0,2524 

3 0,2900 0,9815 0,2568 

4 0,2971 0,7790 0,2369 

5 0,2596 0,7076 0,2441 

Priemer 0,2748 0,8682 0,2411 

SD 0,0334 0,1545 0,0164 
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8 DISKUSIA 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť adhézne a reologické vlastnosti mucínu, 2% vodných disperzií 

chitosanu, alginátu sodného a iota-karagénanu a matricových tabliet. Matricové tablety boli formulované na 

báze chitosanu a alginátu sodného alebo iota-karagénanu s kyselinou salicylovou v rôznych koncentráciách, 

ktoré sú zaznamenané v Tabuľke 1. Na meranie sa použil rotačný reometer Kinexus Pro + Malvern 

s vyhodnotením v softwari rSpace for Kinexus verzia 1.75. Hodnotili  sa tokové vlastnosti pomocou rotačných 

testov, viskoelastické vlastnosti pomocou oscilačných testov a adhézne vlastnosti pomocou ťahových testov. 

Na charakteristiku tokových vlastností sa použila sekvencia Toolkit_V005 Shear Rate Ramp - Alternative flow 

curve, pomocou ktorej sa získali viskozitné krivky. Viskoelastické vlastnosti  boli testované a analyzované 

pomocou sekvencie rSolution _0008 Characterising gel properties using oscillation testing, pri ktorej sa 

získali krivky elastického, viskózneho modulu a fázového uhla v závislosti na oscilačnom namáhaní. Adhézne 

vlastnosti boli charakterizované pomocou sekvencie rSolution_0019 Determination of pressure sensitive tack 

and adhesion using axial measurements, pri ktorej boli získané hodnoty sily potrebnej ku odtrhnutiu vzorky 

od podkladu, plochy pod krivkou, ktorá je mierou adhéznej sily a času potrebnému ku zníženiu normálovej 

sily o 90%.  

8.1 Reologické a adhézne vlastnosti mucínu  

8.1.1 Tokové vlastnosti mucínu  

Viskozitné krivky mucínu, ktorý sa hydratoval pufrom pH 6,8 v pomere 1:2, 1:3 alebo 1:4 (Obr. 13-15) sa 

matematicky popísali Power law modelom a vyjadrili sa veličiny K (index konzistencie) a n (index tokového 

chovania) (Tabuľka 9-11). Index konzistencie sa číselne rovná nameranej viskozite pri rýchlostnom spáde 1 

s-1. Index tokového chovania vyjadruje citlivosť vzoriek ku namáhaniu, mieru nenewtonovského chovania. Pri 

porovnaní tokových vlastností na Obr. 45 vyplýva, že viskozita klesá pri zvyšujúcej sa hydratácii mucínu 

a rastúcom rýchlostnom spáde.  
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Obr. 45: Vplyv hydratácie mucínu na index konzistencie a index tokového chovania 

 

8.1.2 Adhézne vlastnosti mucínu  

Adhézne vlastnosti mucínu, ktorý sa hydratoval pufrom pH 7,4 v pomere 1:2, 1:3 alebo 1:4, sa charakterizovali 

pomocou získaných hodnôt sily potrebnej ku odtrhnutiu vzorky od podkladu, plochy pod krivkou a času  

potrebnému ku zníženiu normálovej sily o 90%. Tieto hodnoty sú zaznamenané v Tabuľkách 12-14. Adhézia 

klesá so zvyšujúcou sa hydratáciou mucínu (Obr. 46).  

 

 

Obr. 46: Vplyv hydratácie mucínu na adhézne vlastnosti 
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8.1.3 Viskoelastické vlastnosti mucínu  

Viskoelastické vlastnosti mucínu boli charakterizované pomocou elastického, viskózneho modulu a fázového 

uhla v závislosti na oscilačnom namáhaní (Obr. 16-18). Hodnota elastického modulu G´ má vyššiu hodnotu 

ako hodnota viskózneho modulu G´´, čo znamená, že vzorky sa chovajú ako viskoelastické pevné sústavy. 

Viskoelastické vlastnosti boli charakterizované hodnotami K* (relaxačná sila) a n* (relaxačný exponent) 

Power law modelu (Tabuľka 15). Relaxačná sila sa číselne rovná elastickému modulu G´ pri danej uhlovej 

rýchlosti. Čím je táto hodnota vyššia, tým je gél tuhší. Relaxačný exponent má hodnotu 0, ak sa jedná o ideálny 

elastický gél, pri ktorom nedochádza ku štrukturálnej relaxácií. Porovnanie relaxačnej sily K* a relaxačného 

exponentu n* mucínu hydratovaného pufrom pH 7,4 je na Obr. 47. So zvyšujúcou sa hydratáciou mucínu klesá 

relaxačná sila, a tým aj tuhosť gélu. Relaxačný exponent stúpa so zvyšujúcou sa hydratáciou mucínu, a tým 

sa zvyšuje stupeň relaxácie pri namáhaní. Ďalej sa vyhodnotili hodnoty medze toku `, ktorému odpovedá 

hodnota komplexnej viskozity na medze toku * (Tabuľka 16). Medza toku vyjadruje napätie potrebné ku 

rozrušeniu 3D štruktúry. Elastický modul G´ a viskózny modul G´´ sa rovnajú v bode ich prekríženia medze 

toku (Obr. 16-18). Po prekročení medze toku sa viskoelastická tuhá látka začne chovať ako viskoelastická 

kvapalina. Porovnanie napätia potrebného ku rozrušeniu 3D štruktúry mucínu hydratovaného pufrom pH 7,4 

je na Obr. 48. Čím je väčšia hodnota `, tým väčšie napätie je potrebné ku vyvolaniu toku. Najväčšie napätie 

je potrebné pri mucíne hydratovanom v pufri pH 7,4 v pomere 1:2.  

 

 

Obr. 47: Vplyv hydratácie mucínu na relaxačnú silu K* a relaxačný exponentu n* 
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Obr. 48: Medza toku ‘ hydratovaného mucínu  

8.2 Reologické a adhézne vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

Chitosan má schopnosť tvoriť gél pri nízkych hodnotách pH, kde dochádza ku protonizácií jeho aminoskupín. 

Pri vyšších hodnotách pH je nerozpustný. Alginát sodný v zásaditom pH vytvára viskózny gél, ale pri kyslom 

pH sa mení na kyselinu algínovú a zráža sa. Schopnosť tvoriť gél má iota-karagénan v neutrálnom pH, ale aj 

v kyslom pH si gél zachováva stabilitu.  

8.2.1 Tokové vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

Tokové vlastnosti chitosanu, alginátu sodného a iota-karagénanu pri pH 1,2 a pH 6,8 sa charakterizovali 

pomocou viskozitných kriviek (Obr. 19-22). Z priebehu viskozitných kriviek je možné pozorovať, že viskozita 

vzoriek klesá s narastajúcim namáhaním. Viskozitné krivky sa matematicky popísali Power law modelom 

a vyjadrili sa veličiny K a n. Z dôvodu nižších hodnôt koeficientu korelácie pri karagénane sa použil aj Sisko 

model. Všetky hodnoty sú zaznačene v Tabuľkách 17-20. V Tabuľke 69 sú zhrnuté priemerné hodnoty veličín 

týchto modelov. Veľmi nízke hodnoty indexu konzistencie majú chitosan a alginát sodný, a tým aj nízku 

viskozitu. Naopak, vysoké hodnoty má iota-karagénan, ktorý ma výrazne vyššie hodnoty pri pH 6,8. Index 

tokového chovania vyjadruje mieru nenewtonovského chovania. Z hodnôt n, ktoré sú v rozmedzí 0 < n <1, 

vyplýva, že sa jedná o pseudoplastické sústavy (viskozita vzoriek klesá s narastajúcim namáhaním). Chitosan 
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a alginát sodný sa blížia ku hodnote 1. Chovajú sa teda takmer ako newtonské kvapaliny (viskozita zostáva 

nezmenená vplyvom rýchlostného spádu). Na Obr. 49 sú porovnané indexy Sisko modelu K2 a n pre iota-

karagénan. Index konzistencie iota-karagénanu pri pH 6,8 je vyšší ako pri pH 1,2. Avšak index tokového 

chovania je vyšší pri pH 1,2.  

 

Tabuľka 69: Porovnanie hodnôt indexu konzistencie a indexu tokového chovania disperzií  

Polymér 

hodnota pH 

Power law model Sisko model 

K (Pa.sn) n K2 (Pa.sn) n 

CH 1.2 0,0459 0,9448 0,0050 0,6933 

Alg.Na 6.8 0,0488 0,9600 0,0031 0,7982 

Iota -Kar 1.2 15,20 0,2368 16,22 0,7650 

Iota -Kar 6.8 32,38 0,2145 75,74 0,3162 

 

 

 

Obr. 49: Vplyv pH na hodnoty indexov Sisko modelu K2 a n pre iota-karagénan 
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8.2.2 Adhézne vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

Adhézne vlastnosti chitosanu, alginátu sodného a iota-karagénanu sa charakterizovali pomocou adhéznej sily 

Fmax, plochy pod krivkou sila/čas a času potrebnému ku zníženiu adhéznej sily o 90% (Tabuľka 21-24). Pre 

porovnanie adhézie polymérov bola zvolená maximálna sila Fmax. Významne vyššia adhézna sila bola zistená 

u chitosanu pri pH 1,2 a alginátu sodného pri pH 6,8 v porovnaní s adhéznou silou iota-karagénanu (Obr. 50).  

 

 

Obr. 50: Porovnanie adhéznej sily vodných disperzií polymérov 

8.2.3 Viskoelastické vlastnosti vodných disperzií polymérnych nosičov 

Viskoelastické vlastnosti chitosanu, alginátu sodného a iota-karagénanu sa charakterizovali pomocou 

oscilačných testov, pri ktorých sa získali hodnoty elastického, viskózneho modulu a fázového uhla v závislosti 

na oscilačnom namáhaní (Obr. 23-26). Hodnota elastického modulu G´ u chitosanu a alginátu sodného má 

nižšiu hodnotu ako hodnota viskózneho modulu G´´, čo znamená, že sa jedná o viskoelastické tekutiny 

(Obr. 23 a 24). Naopak, hodnoty elastického modulu G´ iota-karagénanu pri pH 1,2 aj pH 6,8 majú vyššiu 

hodnotu ako hodnota viskózneho modulu G´´, čo znamená, že sa jedná o viskoelastické pevné látky. 

Viskoelastické vlastnosti boli charakterizované hodnotami K* a n* Power law modelu (Tabuľka 25). 

Najvyššiu hodnotu K* má iota-karagénan pri pH 6,8, preto je tento gél najtuhší. Najnižšiu hodnotu n* má iota-

karagénan pri pH 6,8 a má teda najnižší stupeň štrukturálnej relaxácie pri namáhaní. Ďalej sa vyhodnotili 

hodnoty medze toku `a hodnoty komplexnej viskozity na medze toku * (Tabuľka 26). Po prekročení medze 

toku sa viskoelastická tuhá látka iota-karagénanu začne chovať ako viskoelastická kvapalina. Elastický modul 

G´ a viskózny modul G´´ sa rovnajú v bode ich prekríženia medze toku (Obr. 25 a 26). Medza toku vyjadruje 
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napätie potrebné ku rozrušeniu 3D štruktúry, ktoré je pri iota-karagénane pri pH 6,8 približne o 2,5krát vyššie 

ako pri pH 1,2. Čím je väčšia hodnota `, tým väčšie napätie je potrebné ku vyvolaniu toku. Najväčšie napätie 

je potrebné pri iota-karagénane pri pH 6,8.  

8.3 Reologické a adhézne vlastnosti matricových tabliet po hydratácii 

Reologické a adhézne vlastnosti matricových tabliet na báze chitosanu a alginátu sodného alebo iota-

karagénanu s kyselinou salicylovou sa hydratovali najprv 2 hodiny pri pH 1,2 a následne 1, 3 a 6 hodín pri pH 

6,8. Boli charakterizované pomocou rotačných a adhéznych testov. Zmes chitosanu a alginátu sodného 

obsahujú formulácie F2, F8 a F14, kde vo formulácií F2 je rovnaký pomer chitosanu a alginátu sodného. 

V ostatných formuláciách sa koncentrácia alginátu sodného zvyšuje a chitosanu znižuje. Zmes chitosanu 

a iota-karagénanu obsahujú formulácie F6, F12 a F18, kde rovnako ako pri algináte má F6 rovnaký pomer 

a potom sa koncentrácia iota-karagénanu zvyšuje a chitosanu znižuje.  

8.3.1 Tokové vlastnosti matricových tabliet po hydratácii 

Tokové vlastnosti matricových tabliet hydratované 1, 3 a 6 hodín sa charakterizovali pomocou získaných 

viskozitných kriviek (Obr.27-44). Z priebehu viskozitných kriviek je možné pozorovať, že viskozita vzoriek 

klesá s narastajúcim namáhaním. Viskozitné krivky sa matematicky popísali Power law modelom a vyjadrili 

sa veličiny K a n. Z dôvodu nízkych hodnôt korelačných faktorov sa použil aj Sisko model. Všetky hodnoty 

sú zaznačené v Tabuľkách 27-44. Na Obr. 51 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F2N, ktorá obsahuje 

zmes alginátu sodného a chitosanu v rovnakom pomere. Je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety 

v pH 6,8 sa hodnota K2 zvyšuje a hodnota n znižuje.  
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Obr. 51: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F2N 

 

Na Obr. 52 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F6N, ktorá obsahuje zmes iota-karagénanu a chitosanu 

v rovnakom pomere, na ktorom je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety v pH 6,8 sa hodnota 

K2  výrazne zvyšuje a hodnota n znižuje. V porovnaní s formuláciou F2N (rovnaký pomer chitosanu a alginátu 

sodného) je hodnota K nižšia, čím je aj viskozita tejto formulácie nižšia.  

 

 

Obr. 52: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F6N 
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Na Obr. 53 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F8N, ktorá obsahuje zmes alginátu sodného (33,3%) 

a chitosanu (16,7%). Je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety v pH 6,8 sa hodnota K2 najprv 

znižuje a následne výrazne zvyšuje. Pri porovnaní s F2N, kde je obsah alginátu sodného nižší, je hodnota K2 

hydratovanej tablety po 6 hodinách vyššia. So zvyšujúcou sa koncentráciou alginátu sodného sa viskozita 

zvyšuje.  

 

 

 

Obr. 53: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F8N  

 

Na Obr. 54 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F12N, ktorá obsahuje 33,3%  iota-karagénanu a 16,7% 

chitosanu. Je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety v pH 6,8 sa hodnota K2 najprv zvyšuje 

a následne výrazne znižuje. Pri porovnaní s F6N, kde je nižší obsah  iota-karagénanu, je hodnota K2 

hydratovanej tablety po 6 hodinách nižšia. So zvyšujúcou sa koncentráciou iota-karagénanu sa viskozita 

znižuje. V porovnaní s formuláciou F8N, kde je namiesto iota-karagénanu alginát sodný,  je hodnota K2 tiež 

nižšia.  
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Obr. 54: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F12N  

 

Na Obr. 55 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F14N, ktorá obsahuje 37,5% alginátu sodného a 12,5% 

chitosanu. Je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety v pH 6,8 sa hodnota K2 zvyšuje. Pri porovnaní 

s F2N a F8N, kde je obsah alginátu sodného nižší, je hodnota K2 hydratovanej tablety po 6 hodinách vyššia. 

So zvyšujúcou sa koncentráciou alginátu sodného sa viskozita zvyšuje.  

 

 

Obr. 55: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F14N  
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Na Obr. 56 sú porovnané hodnoty K2 a n formulácie F18N, ktorá obsahuje 37,5% iota-karagénanu a 12,5% 

chitosanu. Je vidno, že so zvyšujúcim časom hydratácie tablety v pH 6,8 hodnota K2 zostáva približne rovnaká, 

iba mierne sa zvyšuje. Pri porovnaní s F6N a F12N, kde je obsah iota-karagénanu nižší, je hodnota K2 

hydratovanej tablety po 6 hodinách nižšia. So zvyšujúcou sa koncentráciou iota-karagénanu sa viskozita 

znižuje. V porovnaní s formuláciou F14N, kde je namiesto iota-karagénanu alginát sodný je hodnota K2 tiež 

nižšia. 

 

 

Obr. 56: Vplyv doby hydratácie na index konzistencie K2 a index tokového chovania n formulácie F18N 

 

Viskozita sa so zvyšujúcou koncentráciou alginátu sodného a dlhšou hydratáciou zvyšuje, naopak pri  iota-

karagénane sa znižuje. Najvyššiu hodnotu K2 má formulácia F14N hydratovaná 6 hodín, kde je najvyššia 

koncentrácia alginátu sodného a formulácia F6N, kde je najnižšia koncentrácia iota-karagénanu.  

8.3.2 Adhézne vlastnosti matricových tabliet po hydratácii 

Adhézne vlastnosti matricových tabliet hydratované 1, 3 a 6 hodín a matricové tablety hydratované pufrom 

pH 6,8 po dobu 3 hodín s mucínom ako modelovým podkladom sa charakterizovali pomocou získaných 

hodnôt sily potrebnej ku odtrhnutiu vzorky od povrchu, plochy pod krivkou, ktorá je mierou adhéznej sily 

a času  potrebnému ku zníženiu normálovej sily o 90% (Tabuľka 45-68). Ako modelový podklad sa použil 

mucín z prasacích žalúdkov pripravený s pufrom pH 6,8 v pomere 1:3. Na Obr. 57 je znázornené porovnanie 

sily potrebnej ku odtrhnutiu matricových tabliet hydratovaných v rôznom čase od podkladu.  Hodnoty sily pre 

formulácie s alginátom sodným (F2N- najnižšia koncentrácia alginátu, F8N a F14N- najvyššia koncentrácia 

alginátu) klesajú so zvyšujúcou sa koncentráciou. Najvyššiu hodnotu sily majú matricové tablety hydratované 
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po 1 hodine. Potom hodnoty klesajú po 3 hodinách a po 6 hodinách sa zvyšujú. Hodnoty sily pre formulácie s  

iota-karagénanom (F6N- najnižšia koncentrácia iota-karagénanu, F12N a F18N- najvyššia koncentrácia iota-

karagénanu) klesajú so zvyšujúcou sa koncentráciou. Pri F6N a F18N je najvyššia hodnota sily po 1 hodine 

hydratácie. Potom hodnoty sily klesajú so zvyšujúcim sa časom hydratácie. Pri F12N je hodnota sily najnižšia 

po 1 hodine hydratácie, následne sa zvyšuje po 3 hodinách a potom klesá po 6 hodinách hydratácie. Celkovo 

najvyššiu hodnotu sily vo všetkých časoch má formulácia F6N, ktorá obsahuje rovnaký pomer chitosanu a 

iota-karagénanu.  

 

 

Obr. 57: Porovnanie adhéznych síl matricových tabliet 

 

Na Obr. 58 sú porovnané hodnoty adhéznej sily matricovej tablety hydratované pufrom pH 6,8 po dobu 3 

hodín s mucínom ako modelovým podkladom.  Adhézie formulácie s iota-karagénanom sú výrazne vyššie ako 

pri algináte sodnom. So zvyšujúcou sa koncentráciou  iota-karagénanu a aj alginátu sodného hodnoty adhéznej 

sily klesajú. Tieto hodnoty sú výrazne vyššie v porovnaní s hodnotami sily po 3 hodinách hydratácie bez 

použitia mucínu ako modelového podkladu (Obr. 58).  
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Obr. 58: Porovnanie adhéznej sily matricových tabliet hydratovaných v pH 6,8 po 3 hodinách s použitím 

a bez použitia mucínu ako modelového podkladu   
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9 ZÁVERY   

Z výsledkov experimentálnej časti práce sa môžu vyhodnotiť tieto závery: 

 

1. Mucín sa môže použiť ako modelový podklad pri rôznej hydratácii, pri ktorej má odlišnú viskozitu 

a vlastnosti adhézie. Viskozita mucínu aj jeho hodnoty sily adhézie klesajú s narastajúcim rýchlostným 

spádom a so zvyšujúcou sa hydratáciou mucínu.  

2. Mucín sa chová ako viskoelastická pevná látka. So zvyšujúcou sa hydratáciou mucínu klesá tuhosť 

gélu, stúpa stupeň relaxácie pri namáhaní a klesá medza toku.  

3. Chitosan pri pH 1,2 a alginát sodný pri pH 6,8 vytvorili viskóznu kvapalinu. Iota-karagénan vytvoril 

pri pH 1,2 a  pH 6,8 gél.  

4. Významne vyššia adhézna sila bola zistená u chitosanu pri pH 1,2 a alginátu sodného pri pH 6,8 

v porovnaní s adhéznou silou iota-karagénanu.  

5. Z hľadiska viskoelastických vlastností sú chitosan a alginát sodný viskoelastické tekutiny, ale iota-

karagénan je viskoelastická pevná látka. Iota-karagénan vytvoril najtuhší gél pri pH 6,8 a má aj najnižší 

stupeň štrukturálnej relaxácie pri namáhaní, preto je vhodnejší pre formulácie matricových tabliet. 

Medza toku je najvyššia pri iota-karagénane, kde po hydratácií v pH 6,8 je približne o 2,5krát väčšia 

ako v pH 1,2.  

6. Pri matricových tabletách obsahujúce chitosan a alginát sodný sa viskozita s časom hydratácie 

v pH 6,8 a so zvyšujúcim obsahom alginátu sodného zvyšuje. Náhradou alginátu sodného za iota-

karagénan sa viskozita naopak znižuje.  

7. Pri adhéznych vlastnostiach matricových tabliet platí, že hodnota adhéznej sily klesá so zvyšujúcou sa 

koncentráciou alginátu sodného alebo iota-karagénanu. Celkovo najvyššiu hodnotu adhéznej sily vo 

všetkých časoch hydratácie má formulácia F6N, ktorá obsahuje rovnaký pomer chitosanu a iota-

karagénanu.   

8. Matricové tablety obsahujúce zmes chitosanu s iota-karagénanom vykazujú lepšiu adhéziu v čreve 

a tým aj dlhšiu liberáciu liečiva z tablety v porovnaní s alginátom sodným. Najlepšiu adhéziu zaistí 

formulácia s najnižším obsahom iota-karagénanu.   
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