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1. ÚVOD 

V současné době roste zájem o použití cukerných alkoholů, tzv. polyolů, ve 

farmaceutických formulacích. Důvodem zvýšeného zájmu o tyto látky je jejich sladivost, 

nižší obsah kalorií a nekancerogennost. Tyto látky mohou být bez problému užívány 

diabetiky na rozdíl od běžných cukrů jako jsou sacharóza, glukóza, laktóza. Používají se 

jako plniva v klasických, ale také žvýkacích tabletách, kde se uplatňuje jejich sladká chuť a 

chladivý efekt, vznikající díky vysokému negativnímu teplu rozpouštění.1 Pro přímé 

lisování tablet se využívají jako plniva např. mannitol, laktitol, xylitol, isomalt. 

Tato práce je věnována studiu tablet z xylitolu. Aglomerovaný xylitol pro přímé 

lisování je vyráběn pod názvem Xylitab®. Existují tři základní typy Xylitabu®, které se liší 

typem granulačního pojiva. Jsou to Xylitab® 100, který je granulován polydextrózou, dále 

Xylitab® 200, granulovaný sodnou solí karmelózy a Xylitab® 300, granulovaný roztokem 

xylitolu. Tato práce studuje pevnost a dobu rozpadu  tablet z Xylitabu® 100 a 200 

v závislosti na lisovací síle, přídavku dvou typů mazadel  a dvou typů modelových 

účinných látek. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Léková forma tablety, dělení tablet, jejich vlastnosti 2,3 

Tablety (Tabulettae, Compressi) jsou pevné přípravky s obsahem jedné dávky jedné 

nebo více léčivých látek v jedné tabletě. Získávají se slisováním stejných objemů částic 

nebo jiným vhodným výrobním postupem jako je vytlačování (extruze), formování nebo 

lyofilizace. Jsou určeny k perorálnímu podání. Částice jsou tvořeny jednou nebo více 

léčivými látkami s pomocnými látkami nebo bez nich.  Pomocnými látkami jsou plniva, 

pojiva, vlhčiva, rozvolňovadla, látky ovlivňující tokové vlastnosti, kluzné látky, látky 

modifikující chování přípravku v trávicím traktu, barviva schválená oprávněnou autoritou 

a chuťové a aromatické přísady. 

Podle povahy léku se mohou polykat celé, žvýkat, nechat se volně rozpustit 

v ústech či se mohou před aplikací rozpustit nebo dispergovat ve vodě. 

Tablety mohou mít různý tvar. Obvykle jsou ploché nebo čočkovité (ty se používají 

většinou jako meziprodukt pro výrobu obduktet), hrany mohou být zkosené. K usnadnění 

dávkování mohou mít rýhy. Pro snazší identifikaci mohou být označeny nápisem či 

značkou. 

Dělení tablet podle Českého lékopisu 2005 Doplňku 2007: 

� Neobalené tablety (Tabulettae non obductae) jsou jednovrstevné tablety vzniklé 

prostým lisováním částic a vícevrstevné tablety skládající se ze soustředných nebo 

souběžných vrstev získaných postupným lisováním částic různého složení. 

� Obalené tablety (Tabulettae obductae, synonyma: obalované tablety, dražé, 

potahované tablety) jsou tvořené jádry pokrytými jednou vrstvou nebo více 

vrstvami ze směsi různých látek, jako jsou přírodní nebo syntetické pryskyřice, 

gumy, želatina, neaktivní a nerozpustná plniva, cukry, změkčovadla, polyoly, 

vosky, oprávněnou autoritou schválená barviva, někdy chuťové a aromatické 

přísady, léčivé látky. Látky určené k obalování jsou obvykle nanášeny ve formě 

roztoků nebo suspenzí za podmínek umožňujících odpaření rozpouštědla. Je-li 
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obalovou vrstvou velmi tenká vrstva polymeru, jedná se o filmem potažené tablety. 

Obalené tablety mají hladký povrch, který je často zbarven a může být leštěný. 

� Šumivé tablety (Tabulettae effervescentes) jsou neobalené tablety zpravidla 

obsahující kyselé látky a uhličitany nebo hydrogenuhličitany, které za přítomnosti 

vody prudce reagují za vzniku oxidu uhličitého. Jsou určeny k rozpuštění nebo 

dispergaci ve vodě před podáním. 

� Tablety pro přípravu roztoku (Tabulettae pro solutione, synonymum: rozpustné 

tablety) jsou neobalené nebo filmem potažené tablety určené k rozpuštění ve vodě 

před podáním. 

� Dispergovatelné tablety (Tabulettae pro dispersione) jsou neobalené nebo filmem 

potažené tablety určené před podáním k dispergaci ve vodě za vzniku homogenní 

disperze. 

� Perorální tablety dispergovatelné v ústech (Tabulettae perorales pro dispersione) 

jsou neobalené tablety, které se po vložení do úst rychle dispergují ještě před jejich 

spolknutím. 

� Tablety s řízeným uvolňováním (Tabulettae cum liberatione modificata) jsou  

obalené nebo neobalené tablety připravené pomocí vybraných pomocných látek 

nebo vybraných postupů použitých samostatně nebo v kombinaci tak, aby se 

dosáhlo vhodné rychlosti místa nebo času uvolňování léčivé látky (léčivých látek). 

Tablety s řízeným uvolňováním zahrnují tablety s prodlouženým uvolňováním, 

tablety se zpožděným uvolňováním a tablety s pulzním uvolňováním. 

� Enterosolventní tablety (Tabulettae enterosolventes, synonymum: acidorezistentní 

tablety) jsou tablety se zpožděným uvolňováním, odolné vůči žaludeční tekutině 

a uvolňující léčivou látku (léčivé látky) ve střevní tekutině. Obvykle se připravují z 

granulí nebo částic již potažených enterosolventním obalem, nebo v určitých 

případech potahem tablet entrosolventním obalem. 

� Orální tablety (Tabulettae orales, synonymum: tablety působící v dutině ústní) 

jsou obvykle neobalené tablety. Jejich složení napomáhá k pomalému uvolňování a 

místnímu účinku léčivé látky (léčivých látek) nebo k uvolňování a vstřebávání 

léčivé látky (léčivých látek) v definované části úst. 

� Perorální lyofilizáty (Lyophilisata peroralia) jsou pevné přípravky určené buď pro 

podání do úst nebo k dispergování (nebo k rozpuštění) ve vodě před podáním. 
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Tablety, stejně jako každá léková forma, musí splňovat požadovaná jakostní 

kritéria. Musí být mechanicky odolné z důvodu procesu balení a transportu, musí mít 

dostatečnou pórovitost pro vniknutí trávicích tekutin a musí být dostatečně stálé a odolné 

vůči vnějším vlivům. Mezi lékopisné zkoušky na tablety patří: stejnoměrnost dávkových 

jednotek, obsahová stejnoměrnost, hmotnostní stejnoměrnost, rozpadavost, disoluce. 

K stanovení mechanické odolnosti patří zkoušky pevnosti a oděru. 

Tablety jsou nejpoužívanější lékovou formou především díky řadě svých 

výhod: 

� je výborně zvládnuta technologie výroby (především její automatizace) 

� lze takto zpracovat prakticky všechna tuhá léčiva 

� přesnost dávkování 

� aplikační komfort 

� poměrně vysoká chemická i fyzikální stabilita 

� jejich obalový materiál umožňuje snadné skladování 

� obalováním lze maskovat nepříjemnou chuť či zápach 

� dobrá biologická dostupnost 

� lze takto vyrábět i léky s řízeným uvolňováním 

Mezi nevýhody patří: 

� pomalejší nástup účinku ve srovnání s roztoky, suspenzemi či emulzemi 

� nelze je aplikovat při poruchách zažívacího traktu 

� určité obtíže s aplikací u malých dětí 

2.2. Výroba tablet 3 

Výroba tablet začíná přípravou tabletoviny. Ta vzniká buď smícháním léčiv a 

pomocných látek (u přímého lisování), nebo smícháním granulátu s extragranulárními 

pomocnými látkami (rozvolňovadly a kluznými látkami). Výroba tedy probíhá buď 

z granulátu získaného vlhkou nebo suchou granulací nebo přímým lisováním. Výroba je 

velmi závislá na použitých pomocných látkách.  
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Podle funkce se základní pomocné látky, které se uplatňují v technologii tablet, 

rozdělují na: 

� plniva, fyziologicky inertní, dobře snášené látky, doplňující objem léčiva na 

technologicky potřebnou hmotnost tablety, zlepšující vnitřní strukturu výlisků 

(laktóza, škrob) 

� pojiva, která se používají suchá na zlepšení plastické deformovatelnosti tabletoviny 

(mikrokrystalická celulóza) nebo na přípravu lepivých roztoků při vlhké granulaci 

(želatina, škrobový hydrogel, celulózové étery) 

� látky ovlivňující uvolňování léčivé látky, rozvolňovadla, látky podporující rozpad 

a rozpouštění (škrob, škrobové deriváty, NaHCO3) nebo látky, které uvolňování 

léčiva prodlužují (karbomer) 

� hygroskopické látky, látky udržující minimální obsah vlhkosti tabletoviny nutný 

pro dobrou lisovatelnost (škrob, glycerol, sorbitol) 

� adsorbenty, umožňující zpracování určitého množství kapalného léčiva, 

odstraňující problém vzniku eutonik (koloidní oxid křemičitý) 

� kluzné látky a mazadla, látky snižující tření v násypce tabletovacího lisu, 

zlepšující skluz tabletoviny do matrice (mastek) a bránící ulpívání tablety na 

stěnách matrice a razidel (stearan hořečnatý) 

Rozhodující operací je formování tablet v tabletovacích lisech. Vlastním nástrojem 

lisování jsou matrice a razidla (trny). Při lisování tablety se využívá schopnost volně 

nasypaných práškovitých částic látek zhušťovat se působením tlaku do pevného výlisku. 

Existují dva základní typy tabletovacích lisů: výstředníkový (pevná matrice, pohyblivá 

násypka, zhušťování horním razidlem) a rotorový (rotující stůl s matricemi, pevná 

násypka, zhušťování na obou razidlech stejné). 

Lisovatelnost tabletovin ovlivňují tyto faktory: 

� Krystalický tvar: je vhodný pravidelný tvar krystalů nejlépe kubické soustavy 

(naopak krystaly z jednoklonné a kosočtverečné soustavy působí při lisování 

potíže). 
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� Velikost částic a zrn: tabletovina  s malým zrnem má pro vytvoření pevných částic 

lepší předpoklady, avšak vzniklé tablety se pomalu rozpadají. Optimální průměrná 

velikost zrn je 0,25-0,30 mm (obsah prachu nemá převýšit 5 - 10 %). 

� Pórovitost: značně pórovitý granulát s velkým obsahem vzduchu se lisuje obtížně. 

� Teplota tání: materiály s nižší teplotou tání se již při nižších tlacích plasticky 

deformují a lepí se na matrice a trny. Proto se k tabletovinám tajícím pod 75 ºC 

přidávají plniva, která tuto teplotu zvýší. 

� Vlhkost: určitý obsah vlhkosti je nutným předpokladem lisovatelnosti (významný 

regulátor vlhkosti je škrob). 

Tvarování lisováním lze rozdělit na čtyři stadia: 

1. Počáteční stadium 

� tabletovina je volně nasypána do matrice 

� horní trn je v kontaktu s povrchem tabletoviny 

2. Stadium zhutnění 

� stadium změn prostorového uspořádání částic v počátku působení lisovací síly 

� částice tuhé látky: 

� lépe se prostorově uspořádávají 

� vyplňuje se interpartikulární prostor 

� zmenšuje se vzdálenost mezi nimi 

� u velmi dobře lisovatelných (kohezivních) systémů může už toto stadium vést ke 

vzniku soudržných výlisků (ne však potřebné pevnosti) 

3. Stadium elastické (vratné) deformace 

� po vyplnění interpartikulárních prostorů: 

� už nemohou částice dále ustupovat působící síle 

� mohou se zmenšovat jen itrapartikulární prostory 

� výlisek se dále zhušťuje a vzniká v něm napětí úměrné lisovatelnosti dané látky 

� atomy, ionty a molekuly získávají potenciální energii až do určité hodnoty napětí, 

po tzv. hranici elasticity 

� přerušení působení síly má za následek návrat částic do původní polohy 

� u homogenních izotropních tuhých látek je stádium elastických deformací 

vyjádřeno Hookovým zákonem ( εσ ⋅= E , σ=napětí, E=konstanta úměrnosti-
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materiálová konstanta, tzv. Youngův modul pružnosti [N.m-2], ε=relativní délka 

prodloužení), kde závislost zatěžování a odlehčování materiálu je lineární 

4. Stadium plastické deformace 

� charakterizují trvalé změny a fixace tvaru tablety 

� nastává po překonání hranice elasticity (meze toku), když atomy, ionty a molekuly 

opouštějí svoje původní uspořádání 

� plastická deformace bývá doprovázena i drcením částic a vytvářením nových 

mezipovrchů 

� dodaná práce se spotřebovává: 

� na vyvolání změn krystalové mřížky 

� na vytvoření nových mezipovrchů rozdrcených částic 

� projevuje se i zvýšením teploty 

Uvedená stádia procesu lisování jsou teoretická, protože farmaceutické materiály, 

které se lisují, nejsou jednotné, často jsou to směsi několika léčiv a pomocných látek. 

Různorodost materiálu způsobuje, že jednotlivé částice se při působení tlaku chovají různě. 

Některé se vůbec nedeformují, jen se v prostoru účelně uspořádají, jiné se deformují jen 

elasticky, další se drtí, vytvářejí nové mezipovrchy a deformují se i plasticky. Odchylky od 

teoretického průběhu lisování vznikají i tím, že na materiál nepůsobí jen síla přenášená 

trny, ale i interpartikulární tření částic i tření na stěně matrice. 

2.3. Přímé lisování 4,5 

Je to metoda výroby tablet bez předchozí granulace. Lisuje se směs léčivé látky 

s látkami pomocnými. Je považována za metodu volby pro výrobu léčiv, která jsou 

termolabilní nebo citlivá na vlhkost. Léčivé látky však v těchto tabletách bývá obsaženo 

většinou do 30 % z důvodu dosažení dostatečné pevnosti. 

Metoda přímého lisování byla sice známa již před rokem 1960, ale její použití bylo 

omezeno na několik málo, obvykle krystalických, sloučenin. V 60. letech však byla 

uvedena plniva speciálně navržená pro přímé lisování, a to znamenalo jeho významnější 

vzestup. 
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2.3.1. Výhody a nevýhody přímého lisování 4,6 

Výhody přímého lisování: 

� je redukován počet dílčích výrobních operací 

⇒ je potřeba méně přístrojů a prostoru k výrobnímu procesu 

⇒ kratší výrobní čas 

⇒ nižší spotřeba energie 

⇒ nižší mzdové nároky 

� vyšší stabilita léčiv, která jsou citlivá na vlhkost a teplo 

� tablety se rozpadají na primární částice 

⇒ větší povrch tak zajišťuje rychlejší uvolnění léčiva 

Nevýhody přímého lisování: 

� při mísení vzniká statický náboj, který může způsobit vznik aglomerátů částic 

� po mísení dochází k segregaci směsi (způsob, jak tuto segregaci omezit, je použití 

částic podobné velikosti a hustoty) 

� nelze takto připravit tablety obsahující velké množství účinné látky, která má 

špatnou lisovatelnost  

� nelze takto lisovat materiály s nízkou sypnou hustotou, protože takto vylisované 

tablety by byly příliš tenké 

�  vysoká cena plniva-pojiva 

2.3.2. Pomocné látky v přímém lisování 1,3,7 

Při formulaci tablet přímým lisováním je velmi důležitý výběr pomocných látek, a 

proto jsou vlastnosti každého materiálu přísně sledovány. Nedostatky těchto materiálů totiž 

není možné během procesu zakrýt, jak je to možné u vlhké granulace. Existuje řada faktorů 

ovlivňujících tento výběr. Jsou to primární vlastnosti prášků (velikost a tvar částic, sypná 

hustota, rozpustnost), charakteristiky nutné pro tvorbu výlisků (sypnost, lisovatelnost, 

faktory ovlivňující stabilitu (vlhkost), cena, dostupnost, atd. 
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Základní pomocné látky užívané v přímém lisování jsou: 

1. Suchá pojiva (přímo lisovatelná plniva) - látky doplňující objem léčiva na 

technologicky potřebnou hmotnost tablety a zároveň zvyšující pojivové vlastnosti 

tabletoviny. Jedna látka plní obě tyto funkce. 

2. Kluzné látky a mazadla - látky snižující tření v násypce tabletovacího lisu, 

zlepšující skluz tabletoviny do matrice a bránící ulpívání tablety na stěnách matrice 

a razidel. 

Pro přímo lisovatelné formulace jsou nejvýznamnější vlastnosti suchých pojiv. 

2.3.3. Suchá pojiva, jejich dělení a vlastnosti 1,5,7 

Suchá pojiva (plniva-pojiva) jsou nejvýznamnější pomocné látky v přímém 

lisování, protože tvoří velkou část objemu a hmotnosti tablety. Jejich fyzikální a chemické 

vlastnosti jsou proto velmi důležité. 

Ideální vlastnosti suchých pojiv jsou: 

� dobré tokové vlastnosti, výborná sypnost 

� vysoká lisovatelnost 

� fyziologická inertnost 

� kompatibilnost se všemi typy léčivých látek 

� fyzikální a chemická stabilita, stálost na vzduchu, ve vlhku, při zvýšené teplotě  

� vysoký diluční potenciál (poměr suchého pojiva a léčivé látky, kdy je ještě 

uskutečnitelná lisovatelnost) 

� bezbarvost, žádná chuť 

� možnost rovnoměrného zbarvení směsi 

� relativní levnost 

� nesmí ovlivňovat biologickou dostupnost léčivé látky 

� musí mít takový rozsah velikosti částic, aby byl ekvivalentní k většině léčivých 

látek 

� dobrý poměr potřebného tlaku k lisování  a následné pevnosti tablet 

 



                                                                                                                     2. Teoretická část 

 14 

Lze je dělit podle několika druhů klasifikací: 

1. Podle tablet, ve kterých jsou používány (v tabletách žvýkacích, s prodlouženým 

uvolňováním, ...) 

2. Podle chemického složení (celulóza, škrob a jeho deriváty, anorganické soli, 

polyoly, laktóza, ostatní cukry a směsné produkty) 

3. Podle rozpustnosti ve vodě 

Podle rozpustnosti ve vodě dělíme suchá pojiva na: 

1. Rozpustná suchá pojiva 

� Laktóza a její deriváty 4,8,9 

� je jedním z nejrozšířenějších suchých pojiv 

� existuje ve dvou izomerních formách (α,β) a může být jak krystalická tak 

amorfní 

� krystalická α-laktóza existuje bezvodá i jako monohydrát, krystalická β-laktóza 

existuje pouze v bezvodé formě, (amorfní laktóza není komerčně dostupná) 

� monohydrát α-laktózy je nejčastěji používanou formou, která má velmi dobré 

tokové vlastnosti, ale horší lisovatelnost 

� aglomerovaná laktóza – konverze monohydrátu α-laktózy do granulované 

formy zlepšuje její lisovatelnost 

� speciální formou laktózy využitelnou v přímém lisování je sprejově  sušená 

laktóza obsahující velké krystaly monohydrátu α-laktózy a sférické agregáty 

menších krystalů 

� Sacharóza a její deriváty 

� pokusy o její přímé lisování byly neúspěšné z důvodu její špatné lisovatelnosti 

� bylo však vytvořeno několik modifikací vhodných k přímému lisování: 

▫ Di-Pac 

- obsahuje 97 % sacharózy a 3 % modifikovaných dextrinů 

- má dobré sypné vlastnosti a potřeba mazadla je pouze ve vyšší 

atmosférické vlhkosti (nad 50 %) 

- má výbornou barevnou stabilitu 
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▫ Nutab 

- obsahuje 4 % invertního cukru a 0,1 - 0,2 % kukuřičného škrobu a 

stearanu hořečnatého 

- má poměrně velké částice, což zaručuje dobrou sypnost 

� Dextróza 

� známá pod firemním názvem Emdex 

� obsahuje 90 - 92 % dextrózy, 3 - 5 % maltózy a zbývající část je směs vyšších 

glukózových polymerů 

� velikost jeho částic je největší ze všech běžných pojiv 

� je k dostání jak v bezvodé formě tak ve formě vodu obsahující  

� Sorbitol 

� existuje v několika polymorfních formách a také ve formě amorfní 

� horší stabilitu mají formy α a β 

� používá se pro výrobu žvýkacích tablet 

� Mannitol 

� tablety sice nemá tak pevné jako sorbitol, ale je méně citlivý k vlhkosti 

� existuje v několika polymorfních formách 

� Maltodextrin 

� jeho volně sypaná aglomerovaná forma vhodná pro přímé lisování nese název 

Maltrin 

� je vysoce rozpustný a má velmi nízké hygroskopické vlastnosti 

2. Nerozpustná suchá pojiva 

� Škrob 

� je v přímém lisování široce používán, ale ne ve své základní podobě, protože 

nemá dobré sypné vlastnosti ani dobrou lisovatelnost 

� širokého použití v přímém lisování se podařilo u škrobu 1500, není však 

většinou používán jako plnivo-pojivo, ale jako plnivo-rozvolňovadlo 

� Celulóza a její deriváty 

� první široce používaná celulóza v přímém lisování byla známa pod názvem 

Solka-Floc a měla funkci rozvolňovadla  

� jako pojivo se začala používat až mikrokrystalická celulóza (Avicel) 

▫ má vynikající lisovatelnost 

▫ má nízkou sypnou hustotu 
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▫ pro svoji cenu a hustotu je používána spíše v koncentracích 10 - 25 % jako 

plnivo-pojivo-rozvolňovadlo a ne pouze jako plnivo 

� další formou celulózy je mikrojemná celulóza Elcema 

▫ je to lisovatelná, samorozvolňovací a nepřilnavá forma celulózy 

� Anorganické vápenaté soli 

� Fosforečnan vápenatý 

▫ je dostupný pod názvy: Emcompress, DiTab 

▫ jeho cena není vysoká a má dobrou fyzikální a chemickou stabilitu 

▫ při relativní vlhkosti do 80 % není hygroskopický 

▫ v přímém lisování se vyskytuje jako dihydrát 

▫ má dobrou sypnost (není nutné používat kluzné látky) 

� Fosforečnan trivápenatý 

▫ TriTab 

▫ má horší stlačitelnost a nižší rozpustnost ve vodě než fosforečnan vápenatý, 

ale obsahuje více vápenatých iontů 

� Síran vápenatý 

▫ existuje pod názvy: Delaflo, Compactrol 

� Uhličitan vápenatý 

▫ pro přímé lisování se zpracovává s různými pojivy 

▫ má však i farmakologický účinek (je to antacidum) 

3. Suchá pojiva směsná 

� ProsolvTM SMCC 10,11 

� je suché pojivo na bázi mikrokrystalické celulózy obohacené o 2 % koloidního 

oxidu křemičitého 

� existuje ve dvou formách lišících se velikostí částic: SMCC 90 (využívá se 

v přímém lisování) a SMCC 50 (využitelný především v procesu vlhké 

granulace) 

� v přímém lisování zlepšuje lisovatelnost, zvyšuje sypnost a má nízkou citlivost 

k přídavku mazadla 

� umožňuje přímé lisování i hůře lisovatelných léčiv 

� Ludipress® LCE 

� skládá se z 96,5 % monohydrátu laktózy (plnivo) a 3,5 % povidonu (pojivo) 

� je kompletně rozpustný ve vodě 
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� MicroceLac® 100 

� obsahuje 75 % monohydrátu laktózy a 25 % mikrokrystalické celulózy  

� má dobré sypné vlastnosti 

� StarLac® 

� skládá se z 85 % monohydrátu laktózy a 15 % kukuřičného škrobu 

� ve srovnání se samotnou laktózou má vyšší plastickou deformovatelnost 

� UNI-PURE® LD 

� je to kukuřičný škrob smísený s maltodextrinem získaným ze ságové palmy 

� má mimořádně nízkou sypnou hustotu a dobrou plastickou deformovatelnost 

� používá se ke zvýšení pevnosti tablet a ke snížení víčkování 

2.3.4. Přímo lisovatelné cukerné alkoholy 1 

V současné době se ve farmaceutických formulacích zvyšuje zájem o cukerné 

sloučeniny, mono- a disacharidové alkoholy, tzv. polyoly. Důvodem je jejich sladkost, 

omezený kalorický obsah a nekariogenní vlastnost. Navíc, většinu polyolů mohou 

konzumovat i diabetici, aniž by se u nich v těle zvýšila hladina glukózy, inzulínu či mléčné 

kyseliny jako tomu bývá u konvenčních cukrů jako je sacharóza, glukóza, laktóza. Tyto 

polyoly se často používají v procesu přímého lisování jako plniva pojiva. Patří sem 

mannitol, sorbitol, isomalt, laktitol, xylitol. 

2.3.4.1. Mannitol, MannogemTM 12,13 

Mannitol 12 

Mannitol je šestisytný alkohol odvozený od mannózy a je izomerní se sorbitolem. 

Je to bílý krystalický nebo granulovaný prášek. Je bez zápachu. Má sladkou chuť 

podobnou glukóze a vytváří chladivý pocit v ústech. Je to přirozeně se vyskytující cukerný 

alkohol nacházející se u živočichů i rostlin. 

Chemický název:   D-Mannitol  

Empirický vzorec:   C6H14O6 
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Strukturní vzorec:     

 

 

 

Molekulová hmotnost:  182,17 

Zdánlivá hustota (sypná):  0,430 g/cm3 u prášku; 0,7 g/cm3 u granulí 

Zdánlivá hustota (po setřesení): 0,734 g/cm3 u prášku; 0,8 g/cm3 u granulí 

Hustota skutečná:   1,5414 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě:    1 g v 5,5 g vody při 20 ºC 

Mannitol je široce používán jak ve farmacii tak i v potravinářství. Ve 

farmaceutických přípravcích se používá především ve formulacích tablet, kde zastává 

funkci plniva (10 - 90 % w/w). Není hygroskopický a může být proto používán s účinnými 

složkami citlivými na vlhkost. V granulované formě je vhodný i pro přímé lisování. 

Granuláty obsahující mannitol jsou výhodné pro jejich snadné sušení. Mezi specifické 

aplikace v tabletách patří přípravky neutralizující žaludeční kyselinu, tablety nitroglycerinu 

a vitamínové preparáty. Mannitol je běžně používán jako pomocná látka při výrobě 

žvýkacích tablet pro svoji sladkost, negativní rozpustné teplo (a tedy chladivý pocit 

v ústech). Používá se v lyofylizovaných preparátech pro zlepšení vlastností jako např. 

tuhost či homogennost. V tomto případě se samozřejmě používá jeho nepyrogenní forma. 

Používá se též k zabránění zhoustnutí u vodných suspenzí antacid s hydroxidem hlinitým, 

jako plastifikátor u měkkých želatinových kapslí, rozvolňovadlo tablet a v potravinářství 

jako bobtnající činidlo. Mannitol podávaný parenterálně je používán k osmotické diuréze, 

k diagnostice funkce ledvin, v léčbě akutního ledvinového selhání, ke snížení 

intrakraniálního tlaku, léčbě otoku mozku a snížení nitroočního tlaku. Podaný orálně se 

významně nevstřebává z trávícího traktu, velké dávky však mohou způsobit osmotický 

průjem. 

CH
2
OH

HOH

HOH

OHH

OHH

CH
2
OH



                                                                                                                     2. Teoretická část 

 19 

Je stabilní v suchém stavu a ve vodných roztocích. Roztoky mohou být 

sterilizovány jak filtrací tak v autoklávu, a to i opakovaně, aniž by došlo k fyzikálnímu či 

chemickému narušení. V roztoku mu nevadí ani slabé kyseliny a zásady. 

Získává se extrakcí sušené mízy many a dalších přírodních zdrojů horkým 

alkoholem či jinými selektivními rozpouštědly. Komerčně je vyráběn katalytickou či 

elektrolytickou redukcí monosacharidů jako je mannóza a glukóza. 

Světová zdravotnická organizace nespecifikuje hranici denního příjmu mannitolu, 

protože jeho strávené množství používané jako sladidlo nepředstavuje risk pro zdraví. 

Příkladem firemního produktu této látky je MannogemTM. 

MannogemTM 13 

Rozdílné stupně granulovaného mannitolu jsou navrženy k použití pro přímé 

lisování a stejně tak dobře i pro aplikaci v suspenzích. Jsou vysoce stlačitelné, mají sladkou 

chuť (50 % sladivosti sacharózy), nejsou hygroskopické, jsou chemicky inertní. Existují i v 

nepyrogenní podobě. Porézní krystalická podoba umožňuje lepší vazebnost. Splňují 

požadavky USP a/nebo BP/EP kompendií. 

Tab. 2. 1 

Druh MannogemuTM Obsah mannitolu Velikost částic 

Mannitol prášek 96 - 100 % 0 - 150 µm 

Nepyrogenní Getec Mannitol 96 - 100 % 0 - 150 µm 

Granulovaný Mannitol 96 - 100 % 170 - 1190 µm 

Granulovaný Mannitol 2080 96 - 100 % 150 - 590 µm 

Mannitol prášek je navržen pro vlhkou granulaci a suspenzní aplikaci. 

Nepyrogenní Getec Mannitol je používán u injekčních aplikací. Lze jej užít i pro 

vlhkou granulaci. 

Granulovaný Mannitol je připraven pro přímé lisování. 
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Granulovaný Mannitol 2080 se používá pro přímé lisování. Je jemnější než 

granulovaný Mannitol. 

2.3.4.2. Sorbitol, Neosorb®, SorbitabTM 14,15,16 

Sorbitol 14 

Sorbitol je šestisytný alkohol odvozený od mannózy a je izomerní k mannitolu. Je 

to bílý až téměř bezbarvý krystalický bezvodý prášek bez zápachu. Existují čtyři 

krystalické polymorfní formy a jedna amorfní forma sorbitolu, které lze rozeznat pomocí 

rozdílných fyzikálních vlastností, např. bod tání. Způsobuje příjemný chladivý pocit 

v ústech a jeho sladivost odpovídá 50 - 60 % sladivosti sacharózy.   

Chemický název:   D-Glucitol 

Empirický vzorec:   C6H14O6 

Strukturní vzorec:       

 

 

 

Molekulová hmotnost:  182,17 

pH:     4,5 - 7,0 (10 % w/v vodného roztoku) 

Hustota:    1,49 g/cm3 

Zdánlivá hustota (sypná):  0,448 g/cm3 

Zdánlivá hustota (po setřesení): 0,400 g/cm3 

Hustota skutečná:   1,507 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě:   1 g v 0,5 g vody při 20 ºC 
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Sorbitol je široce používaná pomocná látka ve farmaceutických preparátech. Je též 

široce rozšířen v kosmetice a potravinářském průmyslu. Používá se jako plnivo u tablet 

připravených buď vlhkou granulací nebo přímým lisováním. Díky svým chuťovým 

vlastnostem se používá i u žvýkacích tablet. V kapslích se používá jako plastifikátor 

želatiny. V kapalných preparátech je používán jako stabilizátor suspenzí. V sirupech 

zabraňuje krystalizaci kolem hrdla nádoby. Je též používán jako osmotické laxativum. 

Je poměrně chemicky inertní a je kompatibilní s většinou pomocných látek. Je 

stabilní na vzduchu, za chladu a nepřítomnosti katalyzátorů a v mírných roztocích kyselin a 

zásad. Za zvýšené teploty ani v přítomnosti aminů netmavne ani se nerozkládá. Není 

hořlavý, žíravý ani výbušný. Ačkoli je odolný vůči fermetaci mnoha mikroorganismy, 

mohou se do roztoků přidávat konzervační látky. Roztoky se uchovávají ve skleněných, 

plastových, hliníkových či antikorozních ocelových nádobách. Roztoky pro injekce se 

sterilizují v autoklávu. V čistém stavu je hygroskopický a uchovává se ve vzduchotěsných 

nádobách na suchém a chladném místě. 

V silně kyselém či zásaditém prostředí vytváří s dvoj- či trojmocnými ionty kovů 

ve vodě rozpustné cheláty. Při přidání vodného polyetylenglykolu do roztoku sorbitolu 

vzniká za intenzivního míchání měkký ve vodě rozpustný gel z bodem tání 35 – 40 ºC. Ve 

vodných roztocích zvyšuje rozpad penicilinů. 

Nachází se ve zralých plodech mnoha stromů a rostlin. Poprvé byl izolován v roce 

1872 z jeřábu amerického. Průmyslově se vyrábí vysokotlakou hydrogenací za katalýzy 

niklem či mědí a chromem nebo elektrolytickou redukcí glukózy a obilné melasy. 

Z gastrointestinálního traktu se absorbuje pomaleji než sacharóza a je 

metabolizován v játrech na fruktózu a glukózu. Je proto u diabetiků lépe snášen než 

sacharóza. Požití více jak 20 g za den je vhodné se z důvodu jeho laxativních účinků 

vyhnout. 

Příkladem firemních produktů této látky jsou Neosorb® a SorbitabTM. 
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Neosorb® 15 

Pod názvem Neosorb® se skrývá několik variant sorbitolu, které se liší velikostí 

svých částic a následně i použitím. Neosorb® se používá v preparátech, které jsou bez 

cukru a nejsou kariogenní ani acidogenní. Používá se nejen v tabletách, ale také např. 

v sirupech, suspenzích a jeho nepyrogenní forma i v parenterální výživě. 

Pro přímé lisování se používá Neosorb® P 100 T (velmi jemné částice), P 60 W 

(jemné částice), P 20/60 (středně velké částice) a P 30/60 (hrubé částice). Lze je použít jak 

do pevných tablet tak i žvýkacích. Za výbornou přímou lisovatelnost odpovídá dendritická 

struktura krystalů a jednotnost tablet je zajištěna konstantní hustotou. 

SorbitabTM 16 

SorbitabTM SD 250 a SorbitabTM SD 500 jsou formou sorbitolu navrženou pro 

přímé lisování tablet. Jsou tvořeny stejnoměrnými kulovitými částicemi výborných 

tokových vlastností. Jsou vysoce stlačitelné, což umožňuje získat vysoce pevné tablety za 

použití nižších lisovacích sil, a tím se šetří opotřebování tabletovacích lisů. Mají sladkou 

chuť a vysokou rozpustnost. Používají se i pro výrobu žvýkacích a šumivých tablet. 

Tab. 2. 2 

 Přibližná velikost částic Sypná hustota Setřesná hustota 

SorbitabTM SD 250 25O µm 0,6 - 0,7 g/cm3 0,70 g/cm3 

SorbitabTM SD 500 50O µm 0,5 - 0,6 g/cm3 0,60 g/cm3 

 

2.3.4.3. Isomalt, galenIQTM 1,17,18,19 

Isomalt 1,17,18 

Isomalt je směs hydrogenovaných mono- a disacharidů. Převážně se skládá 

z alkoholických disacharidů 1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitolu (GPM) a 6-O-α-D-

glukopyranosyl-D-sorbitolu (GPS). Je to bílá krystalická látka bez zápachu. Krystalizuje 

při obsahu zhruba 5 % vody. 
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Strukturní vzorec:  

 

 

 

 

Rozpustnost ve vodě:  2,4 g v 10 g vody při 24 ºC  

Je vyráběn ze sacharózy ve dvou stupních. Nejprve jsou enzymaticky přeskupeny 

vazby mezi glukózou a fruktózou. V druhé fázi proběhne hydrogenace na fruktózové části 

disacharidu. Zhruba polovina této části je přeměněna na mannitol a zbytek na sorbitol. 

Isomalt je stabilnější než sacharóza, a to jak chemicky tak enzymaticky. Lze jej 

proto zahřívat bez ztráty sladkosti či zničení. Proto se používá převážně tam, kde je potřeba 

produkty vařit, péct či jakkoli vystavovat vyšším teplotám. Nemá chladivý efekt, a je tudíž 

využíván jako přísada do bonbónů, čokolád, pečených produktů a též žvýkaček Jeho 

sladivost odpovídá 45 - 65 % sladivosti sacharózy. Má nižší kalorickou hodnotu (2 cal/g). 

Při denním příjmu okolo 30 g působí jako prebiotikum. Nezpůsobuje zubní kaz (bakterie 

ho nemohou přeměnit na kyseliny, které ho způsobují) ani plak (není měněn ani na 

polyglukan). Nezvyšuje cukr v krvi ani hladinu inzulínu. Je málo hygroskopický, a proto se 

produkty z něj dobře skladují (jsou stabilní).  

Příkladem firemního produktu této látky je galenIQTM. 

galenIQTM 19 

galenIQTM je isomalt vyrobený pro přímé lisování. Existuje ve dvou formách. 

galenIQTM 720, který se skládá z GPM a GPS v poměru 1:1 a galenIQTM 721, u kterého je 

poměr GPM/GPS 1:3 a který se odlišuje především svojí lepší rozpustností (42 g ve 100 g 

vody při 2O ºC oproti 25 g ve 100 g vody u galenIQTM 720). 
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Má vynikající lisovatelnost i při nízkých lisovacích silách, výborné tokové 

vlastnosti a nízkou hygroskopicitu. Je s ním dosaženo výborné jednotnosti dávek. 

2.3.4.4. Laktitol, Lacty®-Tab, FinlacTM 20,21,22,23,24 

Laktitol 20 

Laktitol je disacharid odvozený od laktózy. Jeho krystaly mají tvar kosočtverce. Je 

bez vůně, má sladkou chuť a v ústech vyvolává chladivý pocit. Používá se jako 

nekariogenní náhrada sacharózy a jako plnivo u pevných formulací. Jeho sladivost je 

v porovnání se sacharózou zhruba třetinová. 

Chemický název:  4-O-(β- D-galaktopyranosyl)- D-glucitol 

    4-O-(β- D-galaktopyranosyl)- D-glucitol monohydrát 

    4-O-(β- D-galaktopyranosyl)- D-glucitol dihydrát 

Empirický vzorec:  C12H24O11 

    C12H24O11⋅H2O 

    C12H24O11⋅2H2O 

Strukturní vzorec:      

 

 

 

 

Molekulová hmotnost: 344,32 (bezvodý) 

    362,34 (monohydrát) 

    380,35 (dihydrát) 

pH:    4,5 - 7,0 (10 % w/v roztoku) 
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Hustota:   1,54 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě:  1 g v 1,75 g vody při 20 ºC  

Jako monohydrát není hygroskopický a je stabilní i ve vlhkém prostředí. V kyselém 

prostředí dochází k pomalé hydrolýze na sorbitol a galaktózu. Je odolný vůči 

mikrobiologickému rozpadu a fermentaci. Laktitol je vyráběn katalytickou hydrogenací 

laktózy. 

Je rozkládán pomocí mikroflóry tlustého střeva a jeho metabolismus je nezávislý na 

inzulinu, což je vhodné u diabetické diety. Může být používán též jako prebiotikum, 

protože stimuluje růst přirozené mikroflóry. Je to netoxická a nedráždivá látka. Ve větších 

množstvích působí laxativně. Do 20 g denně je však tento vedlejší efekt nepravděpodobný.  

Příkladem firemních produktů této látky jsou Lacty® - Tab, FinlacTM. 

Lacty® - Tab 21,22 

Lacty® - Tab je granulovaná látka. Má velmi dobré tokové vlastnosti, i přestože má 

relativně malou velikost částic. Matrice je proto velmi rychle naplněna, a tudíž je rozdíl v 

hmotnosti tablet minimální. Bez mazadla jej lze, z důvodu lepivosti na trny a matrici, 

lisovat jen nízkou lisovací silou, avšak pevnost takovýchto tablet je nízká. Je tedy nezbytný 

přídavek mazadla (např. stearan hořečnatý, který negativně neovlivní pevnost tablet, ale 

svým hydrofobním charakterem prodlouží dobu rozpadu). Byl testován i oděr tablet 

v otočném bubínku po dobu 10 minut a výsledek dopadl v požadovaných mezích (oděr 

méně než 1 % a všechny tablety zůstaly celistvé). 

FinlacTM 23,24 

FinlacTM DC je forma přímo lisovatelného laktitolu. Skládá se z mikrokrystalických 

aglomerátů s průměrnou velikostí částic 160 µm. Není citlivý k mazadlu a z tohoto důvodu 

si tableta lépe uchovává svoji strukturu. Nejčastěji používané mazadlo je stearan 

hořečnatý. FinlacTM DC má výborné tokové vlastnosti. Je vysoce rozpustný ve vodě. 

Používá se jak u klasických tak i u žvýkacích tablet. Pro svoji velmi nízkou hygroskopicitu 

a výborné tokové vlastnosti je manipulace s ním neobyčejně snadná. Jeho formulace 
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nenabírají vlhkost, což zajišťuje větší stabilitu především tam, kde jsou složky citlivé na 

vlhkost. 

2.3.4.5. Xylitol, Xylitab® 1,25,26,27,28 

Xylitol 1,25,28 

Xylitol je přírodní látka běžně se vyskytující v ovoci, zelenině a je produkován i 

lidským organismem. Je nejsladší ze všech polyolů. Má o 40 % méně kalorií než cukr a 

nezůstává po něm pachuť typická pro umělá sladidla. Je používán v perorálních 

farmaceutických přípravcích a potravních produktech a je všeobecně považován za 

netoxickou a nedráždivou látku. Dává se i do žvýkacích gum a zubních past, kde se 

uplatňuje chladivý efekt a jeho ochranné vlastnosti před zubním kazem. 

Je to bílá pevná granulovaná látka obsahující krystalické částice o stejných 

rozměrech (v průměru velikost okolo 0,4 - 0,7 mm). 

Chemický název:  xylo-pentan-1,2,3,4,5-pentol 

Empirický vzorec:  C5H12O5 

Strukturní vzorec:      

 

 

Molekulová hmotnost: 152,15 

pH:    5,0 - 7,0 (5 % w/v vodného roztoku) 

Bod varu:   215 - 217 ºC u přechodně stabilní formy 

Zdánlivá hustota (sypná): 0,5 - 0,7 g/cm3 

Hustota skutečná:  1,52 g/cm3 
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Rozpustnost ve vodě:  1 g v 1,6 g vody při 20 ºC 

Xylitol se získává z celulózy, která pochází z různých zdrojů jako je dřevo, cukrová 

třtina. Tyto materiály obvykle obsahují 20 - 35 % xylanu, který je snadno hydrolyzován na 

xylózu. Ta je potom hydrogenací přeměněna na xylitol. Možnými nečistotami jsou 

mannitol, sorbitol, galaktitol či arabitol. Lze ho vyrobit i biologicky fermentací kvasinek 

nebo působením kyseliny šťavelové na produkty z celulózy. 

Je stabilní při zahřívání, ale je mírně hygroskopický. Ke karamelizaci může dojít 

pouze při několikaminutovém zahřívání při teplotě blízké jeho bodu varu. Je stabilní 

nejméně po dobu jednoho roku při relativní vlhkosti do 65 % a teplotě 25 ºC. (Jeho vodný 

roztok má ještě delší stabilitu, a to i při vyšší teplotě.) Produkty z xylitolu nejsou obvykle 

fermentovány ani nijak jinak mikrobiálně ničeny, protože většinou mikroorganismů není 

využíván. Měl by být uchováván v dobře uzavřených nádobách na suchém a chladném 

místě. Je nekompatibilní s oxidujícími látkami. 

Světová zdravotnická organizace nespecifikuje hranici denního příjmu xylitolu, 

poněvadž množství obsažené v potravinách nepředstavuje riziko pro zdraví. Může být 

tolerováno až více jak 200 g xylitolu v dělených perorálních dávkách, ačkoli mají větší 

dávky, stejně tak jako ostatní polyoly, laxativní účinky. Laxativní práh záleží na mnoha 

faktorech jako je individuální citlivost, způsob příjmu potravy či předchozí adaptace na 

xylitol. Jednotlivá dávka 20 – 30 g je obvykle tolerována. Asi 20 % přijatého xylitolu je 

absorbováno. 

Aglomerovaný xylitol se používá jako plnivo do přímo lisovatelných tablet. 

Základní vlastnosti přímého lisování rozemletého xylitolového prášku se střední velikostí 

částic 170 µm zkoumali Garr a Rubinstein28. Zjistili, že pevnost v tahu a elastická 

deformace xylitolových tablet jsou nezávislé na rychlosti lisování, což poukazuje na to, že 

hlavním mechanismem lisování je fragmentace. U xylitolových tablet o průměru 12,5 mm 

stoupala pevnost v tahu téměř lineárně s lisovací silou až do síly 22 kN. U vyšších 

lisovacích sil pak pevnost v tahu klesala v důsledku elastické relaxace.  

Příkladem firemního produktu této látky je Xylitab®. 
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Xylitab® 26,27 

Xylitab® je forma přímo lisovatelného xylitolu. 

Vyrábí se Xylitab® 100, 200, 200 CG a 300, které obsahují různá pojiva a jsou 

rozdílně granulované. Společně nabízejí širokou paletu vlastností vhodnou pro všechny 

kategorie tablet. 

Xylitab® 100 a 200 jsou patentované sloučeniny xylitolu.  

Xylitab® 300 je čistý granulovaný xylitol odpovídající lékopisnému článku pro 

xylitol. 

Tab. 2. 3 

 Xylitab® 100 Xylitab® 200 Xylitab® 200 CG Xylitab® 300 

Obsah xylitolu Min. 95,0 % Min. 96,5 % Min. 96,5 % 98,5 - 101,0 % 

Pojivo Polydextróza NaCMC* NaCMC* žádné 

Obsah pojiva Max. 3,5 % Max. 2,0 % Max. 2,0 %  

Průměrná 

velikost částic 
200 µm 300 µm 450 µm 150 µm 

* sodná sůl karboxymetylcelulózy 

Tab. 2. 4 

 
Zdánlivá hustota 

(sypná) 

Zdánlivá hustota    

(po setřesení) 
Skutečná hustota 

Xylitab® 100 0,566 g/cm3 0,637 g/cm3 1,4994 g/cm3 

Xylitab® 200 0,552 g/cm3 0,610 g/cm3 1,4817 g/cm3 

Aby se Xylitab® nelepil na matrici, je třeba použít mazadla. Osvědčil se stearan 

hořečnatý a kyselina stearová. Lze je použít jak samostatné tak smíšené v obsahu 0,5 %, 

1 % nebo 2 %. Kombinace 0,5 % stearanu hořečnatého a 0,5 % kyseliny stearové se zdá 

být nejvhodnější. Xylitab® 100 je více citlivý k mazadlu než Xylitab® 200. 

Existuje i nepyrogenní xylitol vhodný pro parenterální použití. 
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2.4. Mazadla, funkce a dělení 29,30 

Mazadla neboli antiadhezivní látky zmenšují tření mezi tabletou a stěnou matrice 

při vysouvání tablety a zabraňují lepení tablet na stěny matrice a plochy razidel. Většina 

látek této skupiny má navíc schopnost zlepšovat tokové vlastnosti tabletoviny a ulehčovat 

plnění matrice, čímž tak plní i funkci kluzných látek.  

Mohou působit dvojím mechanismem, kapalinovým nebo stykovým. Při 

kapalinovém mazání se dva povrchy pohybují jako by byly oddělené vrstvou kapalného 

mazadla. Tak působí minerální oleje, které se však při výrobě tablet používají jen zřídka, 

protože i ve velmi jemné disperzi vytvářejí na povrchu tablet mastné skvrny. Při stykovém 

mazání vyplývá mazací účinek z přilnavosti polární části mazadla ke kovovému povrchu 

matrice a razidel, na kterém je jemná vrstvička hydrofilních kovových oxidů. 29 

Podle rozpustnosti ve vodě se dělí na: 30 

� mazadla ve vodě rozpustná (hydrofilní) 

� kyselina adipová 

� d,l-leucin 

� glyceryltriacetát 

� laurylsíran hořečnatý 

� PEG (polyetylenglykol) 400, 6000 a 8000 

� polyoxyetylenmonostearát 

� benzoan sodný 

� laurylsíran sodný 

� laurát sacharózy 

� mazadla ve vodě nerozpustná (hydrofobní) 

� vápenaté, hořečnaté a zinečnaté soli kyseliny stearové 

� glycerylmonostearát 

� glycerylpalmitostearát 

� hydrogenované rostlinné oleje 

� hydrogenovaný ricinový olej 

� lehký minerální olej 

� tekutý parafín 
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� polytetrafluoroetylen 

� stearylfumarát sodný 

� kyselina stearová 

� mastek 

� tvrdý parafín 

2.4.1. Stearan hořečnatý 31 

Je to jemný bílý precipitovaný či mletý prášek o nízké sypné hustotě. Má 

charakteristickou chuť a slabý zápach po kyselině stearové. Na dotyk je mazlavý a snadno 

přilne ke kůži. 

Široce se používá v kosmetice, potravinářství a farmaceutickém průmyslu, kde je 

především používán jako mazadlo v kapslích a tabletách. Zde se používá koncentrace 

v rozmezí 0,25 - 5,0 %.  

Empirický vzorec:   C36H70MgO4 

Strukturní vzorec:        

 

 

 

Molekulová hmotnost:  591,34 

Zdánlivá hustota (sypná):  0,159 g/cm3 

Zdánlivá hustota (po setřesení): 0,286 g/cm3 

Hustota skutečná:   1,092 g/cm3 

Bod vzplanutí:    250 ºC 

Bod tání:    126 - 130 ºC (vysoce čištěný) 
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Specifická povrchová plocha: 1,6 - 14,8 m2/g 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný v etanolu, éteru a vodě; mírně  

rozpustný v horkém benzenu a horkém etanolu (95%) 

Stearan hořečnatý se vyrábí reakcí vodných roztoků chloridu hořečnatého a 

stearanu sodného nebo reakcí oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu hořečnatého s kyselinou 

stearovou za zvýšené teploty. 

Při orálním podání je považován za netoxický. Ve větším množství však může 

působit laxativně a může dráždit sliznice. 

Je inkompatibilní se silnými kyselinami, zásadami a železnými solemi. Je potřeba 

vyhnout se smísení se silně oxidujícím materiálem. Nelze ho použít v produktech 

obsahujících aspirin, některé vitamíny a většinu alkalických solí.  

Stearan hořečnatý snižuje pevnost tablet a svým hydrofobním charakterem 

prodlužuje dobu rozpadu tablet a tím snižuje disoluci léčivé látky. 

2.4.2. Stearylfumarát sodný 32 

Je to jemný bílý prášek s aglomeráty plochých kruhových částic. V koncentracích 

0,5 - 2,0 % se používá jako mazadlo v kapslích a tabletách. 

Empirický vzorec:   C22H39NaO4 

Strukturní vzorec:        

 

 

Molekulová hmotnost:  390,5 

Zdánlivá hustota (sypná):  0,2 - 0,35 g/cm3 

Zdánlivá hustota (po setřesení): 0,3 - 0,5 g/cm3 
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Hustota skutečná:   1,107 g/cm3 

Bod tání:    224 - 245 ºC (zároveň dochází k jeho rozpadu) 

Specifická povrchová plocha: 1,2 - 2,0 m2/g 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný v acetonu, chloroformu, 

etanolu; mírně  rozpustný v metanolu; ve vodě 1 g 

v 20 000 g při 25 ºC, 1 g v 10 g při 80 ºC, 1 g v 5 g při 

90 ºC 

Je inkompatibilní s chlorhexidin acetátem. Vyrábí se reakcí stearylalkoholu 

s anhydridem kyseliny maleinové. A následnou izomerizací a solitvornou reakcí. Není 

toxický ani dráždivý. Je méně hydrofobní než stearan hořečnatý a méně zpomaluje 

disoluci. 

2.4.3. Vliv mazadel na vlastnosti přímo lisovatelných tablet 30,33,34 

Přítomnost mazadel v tabletovině významně ovlivňuje vlastnosti vylisovaných 

tablet.  

Chybou při navrhování tabletových formulací je přidání rozvolňovadla a mazadla 

v jednom mísícím kroku. Částice rozvolňovadla se obalí vrstvou mazadla, což způsobí 

snížení rozvolňovací porozity a následné snížení účinnosti rozvolňovadla. Proto je lepší 

přidat tyto látky postupně, přičemž rozvolňovadlo jako první. 

Pro výběr mazadla je důležitá velikost jeho částic. Čím jsou částice mazadla menší, 

tím je jejich lubrikační účinek větší. Dalším důležitým parametrem při výběru mazadla je 

jeho specifický povrch. U mazadel s velkým specifickým povrchem dochází ke značnému 

snížení pevnosti tablet a také jsou tato mazadla více citlivá ke změnám v čase mísení směsi 

než mazadla s malým specifickým povrchem. 

Většina běžně používaných mazadel je hydrofobního charakteru. Tím se prodlužuje 

čas rozpadu tablet a zpomaluje se uvolňování léčiva. Tento nedostatek lze snížit přidáním 

rozvolňovadla a především volbou vhodné koncentrace mazadla, která by měla být co 
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nejnižší. Dalším důvodem pro přidávání jen nízkých koncentrací mazadla je jejich vliv na 

mechanickou pevnost tablet, kterou snižují.  

Citlivost k mazadlu určuje i dominantní mechanismus lisování. Vysoká lubrikační 

citlivost je u látek, které se plasticky deformují, naopak velmi nízká citlivost je u látek, kde 

při lisování dochází k fragmentaci částic (během lisování je lubrikační film zničen 

fragmentací a jsou formovány nové plochy, mazadlo může jen stěží ovlivňovat 

interpartikulární vazby). 33 

Důležité faktory pro ovlivnění pevnosti tablet přídavkem mazadla: 34 

1. Původ a vlastnosti mazadla 

� pevnost tablet klesá u mazadel, která mají větší specifický povrch, menší velikost 

částic. 

� monomolekulární vrstva mazadla kolem částic substrátu působí na mezičásticové 

síly (a tím i na pevnost) mnohem více než když se koncentruje v intersticiálním 

prostoru. 35 

2. Původ a vlastnosti nosičové látky 

� citlivost nosičové látky vůči mazadlu se vyjadřuje a kvantifikuje pomocí hodnoty 

LSR (lubricant sensitivity ratio), která se vypočítá ze vzorce: 
CSu

CSlCSu
LSR

−
= , 

kde CSu je pevnost tablet bez mazadla a CSl je pevnost tablet s mazadlem. Čím 

více se hodnota LSR blíží hodnotě 1, tím vyšší je citlivost suchého pojiva na 

přídavek mazadla a tím nižší je pevnost tablet. 36 

� citlivost k mazadlům může ovlivňovat i sypná hustota. Nízká sypná hustota látky 

může způsobit pomalou tvorbu filmu mazadla během mísení. 

� výsledné vlastnosti tablet výrazně ovlivňuje i vlhkost v daném plnivu. 

3. Přítomnost dalších pomocných látek ve směsi 

� další složka ve směsi může ovlivnit vznik filmu během mísení. Např. přídavek 

koloidního oxidu křemičitého zvyšuje pevnost tablet obsahujících stearan, ale 

neovlivňuje prodlouženou dobu rozpadu. 37 Podobně se chová i mastek. 

4. Doba a intenzita mísícího procesu 

� se zvyšující se dobou mísení pevnost tablet klesá, a to v časných fázích mísení 

prudce, později je pokles pozvolnější. Tento efekt souvisí s poklesem koeficientu 
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tření, a tedy se zvětšením mazacího účinku mazadla. Delší doba mísení prodlužuje 

dobu rozpadu a disoluci. S růstem intenzity mísení dochází k prohlubování 

uvedených parametrů. 38 

5. Typ, velikost a obsah mísícího zařízení 

� použitím většího objemu mísícího zařízení a snížením velikosti dávky se zlepší 

promísení složek směsi a více se sníží pevnost tablet. 39 

2.5. Přímo lisovatelná léčiva 40 

Pouze malá část účinných látek je přímo lisovatelná, aniž by byla potřeba jejich 

další úprava. Špatná sypnost a lisovatelnost se dá překonat přidáním vhodných pomocných 

látek. To je samozřejmě jednodušší u léčiv nízkodávkových.  

Kyselina askorbová 

Rozkládá se v přítomnosti vlhkosti. Tento rozklad je obvykle spojen s hnědnutím. 

Z tohoto důvodu je přímé lisování výhodou. Kyselina askorbová potažená vhodnými 

pomocnými látkami je vyráběna ve více formách firmami Hoffmann-La Roche a Takeda. 

Paracetamol 

Je to vysokodávkové léčivo, které má špatné tokové vlastnosti i lisovatelnost. 

Z krystalické i práškové formy vznikají měkké tablety nebo způsobují víčkování. Během 

lisování se tablety intenzivně rozpadají. Tabletovací vlastnosti paracetamolu lze upravit 

potahováním pojivem, které pozmění jeho plastické a elastické vlastnosti. Běžně používaná 

pojiva se přidávají ve formě roztoku. Pojivo zesílí vazby mezi částicemi v tabletě. 

Komerčně je dostupný pod názvem Compap. Vyrábí jej firma Mallinckrodt. 

Kyselina acetylsalicylová 

Má dobré sypné vlastnosti i lisovatelnost. Zhušťuje se plastickou deformací, občas 

však podlehne fragmentaci. Krystalickou nebo granulovanou kyselinu acetylsalicylovou 

nabízí více různých dodavatelů, mezi přední patří Bayer a Rhône-Poulenc.   
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Hydrochlorid thiaminu 

Má špatnou sypnost i lisovatelnost. Potřebuje nejméně 79 % pojiva, aby dosáhl 

dostatečných vlastností pro přímé lisování. Speciální typ thiaminu vhodného pro přímé 

lisování dodává Takeda a Hoffmann-La Roche. 

Hydrochlorid pyridoxinu 

97 % hydrochlorid pyridoxinu s 3 % celulózy vyrábí firma Takeda. 98 % 

hydrochlorid pyridoxinu s 2 % metylcelulózy vyrábí Hoffmann-La Roche. 

Riboflavin 

Přímo lisovatelný vitamín B2 vyrábí firma Takeda. Skládá se z 95 % riboflavinu a 

5 % mannitolu. 98 % riboflavavinu s 2 % metylcelulózy vyrábí Hoffmann-La Roche. 

Nikotinamid 

Přímo lisovatelný 100% vitamín PP vyrábí firma Hoffmann-La Roche. 

Vitamín E 

Vyrábí ho firma Hoffmann-La Roche. Obsahuje 500 I.U. vitamínu E v gramu. Jeho 

částice jsou potaženy malým množstvím kyseliny křemičité. 

Acetát vitamínu A 

Je to lehký žlutý prášek kulovitého tvaru. Je potažen pozměněným škrobem 

z želatiny a sacharózy. Obsahuje též butylhydroxytoluen, který působí jako antioxidant. 

Vyrábí ho firmy Dano Chemo A/S, Ballerup. 

Askorbát nikotinamidu 

Je to komplex kyseliny askorbové a nikotiamidu. Pod názvem Romax ho vyrábí 

firma Roche. Nejsou v něm přítomny žádné pomocné látky. 
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Mléčnan vápenatý 

Pro přímé lisování je dostupný jako granulovaný trihydrát a pentahydrát. Pod 

názvem Puracal ho nabízí PURAC biochem. 

Ibuprofen 

Pod názvy DCI-63 a DCI-90 je nabízí Mallinckrodt. Číslo v názvu znamená, kolik 

je procentuelně obsaženo ibuprofenu, zbývající část jsou směsi pomocných látek.
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo studium pevnosti a doby rozpadu výlisků z Xylitabu® 100 a 200  

v závislosti na lisovací síle, přídavku dvou typů mazadel v jedné koncentraci a dvou typů 

modelových účinných látek. Dalším cílem bylo porovnání tabletovacích vlastností těchto 

dvou typů xylitolu. 

 



                                                                                                              4. Experimentální část 

 38 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1. Použité suroviny 

 

Xylitab® 100 (Danisco, Finsko), č. šarže: 331068 B 

aglomerovaný  xylitol (96,8 % xylitolu + 3 % polydextrózy, 0,2 % redukující cukry) 

průměrná velikost částic: 200 µm 

sypná hustota: 0,6 g/cm3 

setřesná hustota: 0,58 g/cm3 

obsah vlhkosti: 0,3 % 

 

Xylitab® 200 (Danisco, Finsko), č. šarže: 332112 B 

aglomerovaný xylitol (98,5 % xylitolu + 1,5 % sodné soli karmelózy) 

průměrná velikost částic: 300 µm 

sypná hustota: 0,5 g/cm3 

setřesná hustota: 0,59 g/cm3 

obsah vlhkosti: 0,2 % 

 

 Pruv® ( J. Rettenmaier & Söhne GmbH+Co, Rosenberg, SRN), č. šarže: 31000303 

stearylfumarát sodný 

specifický povrch: 1,2133 m²/g 

 

Stearan hořečnatý (Acros organics, New Jersey, USA), č. šarže: A 011241701 

specifický povrch: 1,6083 m²/g 

 

Acidum ascorbicum (Northeast General Pharmaceutical Factory, Čína), č. šarže: 

04110135 

kyselina askorbová  

Vyhovuje požadavkům ČL 2002, jeho Doplňku 2003 

 

Acidum acetylsalicylicum (Merck KgaA, Darmstadt, SRN), č. šarže: FRH 0603311 

kyselina acetylsalicylová 
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Vyhovuje požadavkům ČL 2005 

 

4.2. Použité přístroje a zařízení 

 

Analytické váhy AND HR-120 

 Výrobce: A&D Company, Limited, Japonsko 

 Analytické váhy s váživostí do 120 g a citlivostí 0,1 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální váhy KERN 440-33N 

 Výrobce: GOTTL KERN & SOHN GmbH 

 Digitální váhy s váživostí do 200 g a citlivostí 0,01 g. 

 

 

 

 

Mísící krychle KB 15S 

 Výrobce: Fy Erweka, SRN 

 Krychle je vyrobena z nerez oceli, je umístěna 

na pohonné jednotce Erweka AR 401, objem 

krychle je 3,51 l, rychlost otáček je 

nastavitelná. 
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Materiálový testovací stroj T1-FRO 50 

TH.A1K Zwick/Roell 

 Výrobce: Zwick GmbH & Co, SRN 

 Zařízení vyvíjející sílu v tlaku i tahu do 

50 kN při kontinuálně měnitelné rychlosti 

zatěžování. Pro lisování tablet na tomto 

přístroji bylo použito zvláštního přípravku 

složeného z matrice ( s dvojitým pláštěm a 

zajišťovací součástí), horního a dolního 

lisovacího trnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů 

tablet Tablet Tester M8 

 Výrobce: K. Schleuniger and Co, Solothurn, 

Švýcarsko 

 Motorem poháněný přístroj, určený pro měření 

rozměrů tablet a síly potřebné k destrukci radiálně 

situované tablety s konstantní rychlostí zatěžování. 
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Přístroj na stanovení doby rozpadu tablet a tobolek 

Erweka ZT 301 

 Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Zařízení na stanovení doby rozpadu tablet dle požadavků      

ČL 2005 

 

 

 

4.3. Postup práce 

Pro experimentální práci byly připraveny tabletoviny, z kterých byly následně 

vylisovány tablety na materiálovém testovacím stroji Zwick. U tablet se měřily rozměry, 

destrukční síla a doba rozpadu výlisků. Z destrukční síly a rozměru byla vypočtena pevnost 

tablet v tahu, z které byly poté vypočteny hodnoty LSR. Všechny hodnoty byly 

zaznamenány do tabulek a statisticky zpracovány. Pro lepší porovnání byly vytvořeny 

grafy. 

4.3.1. Příprava tabletovin 

Byly připraveny tyto tabletoviny: 

� čisté látky: 

� Xylitab® 100 

�  Xylitab® 200 

� směsi s mazadly: 

� Xylitab® 100 (29,7 g) + 1 % stearanu hořečnatého (0,3 g) 

� Xylitab® 100 (29,7 g) + 1 % Pruvu® (0,3 g) 

� Xylitab® 200 (29,7 g) + 1 % stearanu hořečnatého (0,3 g) 

� Xylitab® 200 (29,7 g) + 1 % Pruvu® (0,3 g) 
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� směsi s léčivy: 

� Xylitab® 100 (9,9 g) a kyselina acetylsalicylová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % 

stearanu hořečnatého (0,2 g) 

� Xylitab® 100 (9,9 g) a kyselina askorbová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % stearanu 

hořečnatého (0,2 g) 

� Xylitab® 100 (9,9 g) a kyselina acetylsalicylová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % 

Pruvu® (0,2 g) 

� Xylitab® 100 (9,9 g) a kyselina askorbová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % Pruvu® 

(0,2 g) 

� Xylitab® 200 (9,9 g) a kyselina acetylsalicylová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % 

stearanu hořečnatého (0,2 g) 

� Xylitab® 200 (9,9 g) a kyselina askorbová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % stearanu 

hořečnatého (0,2 g) 

� Xylitab® 200 (9,9 g) a kyselina acetylsalicylová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % 

Pruvu® (0,2 g) 

� Xylitab® 200 (9,9 g) a kyselina askorbová (9,9 g) v poměru 1:1 + 1 % Pruvu® 

(0,2 g) 

Směsi s mazadly byly připraveny mísením v mísící krychli po dobu 5 minut. 

Směsi s léčivy byly připraveny mísením xylitolu a léčiva po dobu 7 minut a poté 

mísením s mazadlem po dobu 5 minut. 

Množství připravených směsí bylo 30 g u tabletovin s mazadly a 20 g u tabletovin 

s léčivy. 

4.3.2. Příprava tablet 

Tablety byly lisovány na materiálovém testovacím stroji T1-FRO 50 TH.A1K 

Zwick/Roell. 

Tabletovina se kvantitativně přenesla do matrice, do které byl již předem zasunut 

dolní lisovací trn fixovaný jistícím čepem. Byla mírně sklepána a volně se zasunul horní 

lisovací trn. Takto připravená matrice s tabletovinou byla vložena mezi čelisti lisu. Ten byl 

spuštěn a při dosažení požadované lisovací síly automaticky přestal vyvíjet další tlak a 
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zpětným chodem se vrátil do původní polohy. Matrice byla vyjmuta a po odsunutí 

zajišťovacího čepu a odstranění dolního lisovacího trnu byla tlakem na horní lisovací trn 

vytlačena tableta. Před každým dalším lisováním byla matrice očištěna. 

Čisté látky byly lisovány lisovací silou 6 kN. Směsi s mazadly lisovací silou 6, 

8 a 10 kN. Směsi s léčivy lisovací silou 10 kN. Z každé směsi bylo vylisováno 16 tablet. 

Vylisované tablety byly ploché s rovnými hranami bez půlící rýhy. Jejich průměr 

byl 12,9 mm. Hmotnost 0,5000 ± 0,0010 g. Rychlost posunu horního trnu byla 40 mm/min.  

4.3.3. Měření destrukční síly, výpočet pevnosti tablet v tahu a hodnot LSR 

Destrukční síla byla měřena nejdříve po 24 hodinách po vylisování vždy u 10 tablet 

na Schleunigerově přístroji. 

Tableta byla vložena mezi čelisti přístroje nejprve axiálně, kdy přístroj změřil 

výšku tablety, a poté radiálně, kdy přístroj změřil průměr tablety a následně destrukční sílu 

v N potřebnou k rozdrcení tablety. 

Pevnost byla vypočítána podle vzorce(1): 41 

hd

F
P

⋅⋅

⋅
=

π

2
, kde          (1) 

P.....pevnost tablet v tahu [MPa] 

F.....destrukční síla [N] 

d.....průměr tablety [mm] 

h.....výška tableta [mm] 

Podle hodnoty LSR (lubricant sensitivity ratio) se hodnotila citlivost suchých pojiv 

na přídavek mazadla. Spočítala se s průměrných hodnot pevností tablet v tahu podle 

vzorce(2):  

Csu

CslCsu
LSR

−
= , kde         (2) 
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Csu.....pevnost tablet bez přídavku mazadla 

Csl.....pevnost tablet s přídavkem mazadla 

Čím více se hodnota LSR blíží 1, tím vyšší je citlivost pojiva na přídavek mazadla 

z hlediska snížení pojivové kapacity. 36 

4.3.4. Měření doby rozpadu tablet 

Doba rozpadu byla měřena nejdříve po 24 hodinách po vylisování vždy u 6 tablet 

na přístroji pro stanovení doby rozpadu tablet (odpovídajícímu požadavkům ČL 2005). 

Po zahřátí čištěné vody na teplotu 37 ± 1 ºC byly do trubic ukončených sítem 

vloženy tablety. Poté byl spuštěn pohyb košíčku a začal se odpočítávat čas. Tableta byla 

považována za rozpadlou ve chvíli, kdy síťkou propadl poslední zbytek tablety. 

Zaznamenaly se časy rozpadu jednotlivých tablet. 

Výpočty a grafické hodnocení výsledků obou měření byly provedeny pomocí 

počítačových programů Excel a QC Expert. 
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5. TABULKY A GRAFY 

Vysvětlivky k tabulkám a grafům: 

Průměr tablet = 12,9 mm 

 

h............................................. výška tablet 

F............................................ destrukční síla 

P............................................ pevnost tablet v tahu 

s............................................. výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr 

pevnosti 

IS........................................... interval spolehlivosti pro průměr pevnosti 

sR........................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr 

            doby rozpadu 

ISR......................................... interval spolehlivosti pro průměr doby rozpadu 

LSR....................................... hodnota „lubricant sesitivity ratio“ citlivost pojiva na  

               přídavek mazadla 

s´............................................ výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot (pro LSR) 

LS.......................................... lisovací síla 

DR......................................... doba rozpadu 

St........................................... stearan hořečnatý 

Pr........................................... stearylfumarát sodný - Pruv 

X100...................................... Xylitab® 100  

X200...................................... Xylitab® 200 

AAC.......................................kyselina acetylsalicylová 

ASC........................................kyselina askorbová 



                                                                                                                     5. Tabulky a grafy 

 46 

PEVNOST TABLET V TAHU 

Tab. 5. 1 

XYLITAB® 100 

0% stearanu hořečnatého, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,08 45 0,7210   

3,09 43 0,6868   

3,07 46 0,7395   

3,07 47 0,7555 ØP = 0,7285 

3,09 43 0,6868    s = 0,0274 

3,09 45 0,7187  IS = 0,0196 

3,09 48 0,7666   

3,11 47 0,7458   

3,10 45 0,7164   

3,10 47 0,7482   

Tab. 5. 2 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,05 38 0,6149   

3,03 36 0,5863   

3,06 39 0,6290   

3,03 39 0,6352 ØP = 0,6108 

3,03 39 0,6352    s = 0,0217 

3,02 37 0,6046  IS = 0,0155 

3,03 35 0,5701   

3,03 37 0,6026   

3,03 37 0,6026   

2,99 38 0,6272   
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Tab. 5. 3 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 8kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,92 54 0,9126   

2,96 47 0,7836   

2,97 53 0,8807   

2,96 43 0,7169 ØP = 0,8186 

2,93 49 0,8253    s = 0,0597 

2,93 45 0,7579  IS = 0,0428 

2,95 51 0,8532   

2,95 50 0,8364   

2,92 50 0,8480   

2,93 46 0,7748   

 

Tab. 5. 4 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,85 60 1,0390   

2,91 59 1,0006   

2,85 64 1,1082   

2,86 50 0,8628 ØP = 1,0035 

2,88 59 1,0110    s = 0,0676 

2,86 55 0,9490  IS = 0,0484 

2,87 60 1,0317   

2,85 60 1,0390   

2,85 55 1,9524   

2,89 61 1,0417   
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Tab. 5. 5 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,08 42 0,6730   

3,02 43 0,7027   

3,01 35 0,5738   

3,09 36 0,5750 ØP = 0,6504 

3,02 32 0,5229    s = 0,0784 

3,01 46 0,7542  IS = 0,0561 

3,00 40 0,6580   

3,02 39 0,6373   

3,03 47 0,7655   

3,00 39 0,6416   

 

Tab. 5. 6 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 8kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,93 43 0,7243   

2,95 48 0,8030   

2,93 46 0,7748   

2,93 47 0,7916 ØP = 0,7656 

2,92 45 0,7605    s = 0,0432 

2,93 43 0,7243  IS = 0,0309 

2,95 45 0,7528   

2,93 51 0,8590   

2,93 44 0,7411   

2,93 43 0,7243   
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Tab. 5. 7 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,87 56 0,9629   

2,87 60 1,0317   

2,90 58 0,9870   

2,87 56 0,9629 ØP = 0,9333 

2,87 56 0,9629    s = 0,0634 

2,87 53 0,9113  IS = 0,0454 

2,85 55 0,9524   

2,86 50 0,8628   

2,87 48 0,8254   

2,88 51 0,8739   

 

Tab. 5. 8 

XYLITAB® 200 

0% stearanu hořečnatého, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,15 31 0,4857   

3,13 35 0,5518   

3,13 32 0,5045   

3,15 35 0,5483 ØP = 0,5269 

3,14 34 0,5344    s = 0,0302 

3,12 33 0,5220  IS = 0,0216 

3,14 33 0,5187   

3,14 31 0,4872   

3,15 34 0,5327   

3,13 37 0,5834   
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Tab. 5. 9 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,06 25 0,4032   

3,07 27 0,4340   

3,07 28 0,4501   

3,06 30 0,4838 ØP = 0,4580 

3,07 30 0,4823    s = 0,0291 

3,10 30 0,4776  IS = 0,0208 

3,07 31 0,4983   

3,07 28 0,4501   

3,07 27 0,4340   

3,07 29 0,4662   

 

Tab. 5. 10 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 8kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,95 39 0,6524   

2,95 37 0,6190   

2,96 41 0,6836   

2,97 39 0,6480 ØP = 0,6413 

2,95 40 0,6692    s = 0,0260 

2,99 37 0,6107  IS = 0,0186 

2,97 37 0,6148   

2,97 40 0,6647   

2,96 38 0,6336   

2,96 37 0,6169   
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Tab. 5. 11 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,91 47 0,7971   

2,90 48 0,8168   

2,89 44 0,7514   

2,89 51 0,8709 ØP = 0,7993 

2,91 41 0,6953    s = 0,0550 

2,90 52 0,8849  IS = 0,0394 

2,90 47 0,7998   

2,91 48 0,8140   

2,91 47 0,7971   

2,90 45 0,7658   

 

Tab. 5. 12 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 6kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,09 32 0,5111   

3,09 28 0,4472   

3,09 33 0,5270   

3,10 30 0,4776 ØP = 0,4918 

3,09 32 0,5111    s = 0,0271 

3,08 30 0,4807  IS = 0,0194 

3,09 30 0,4791   

3,10 29 0,4617   

3,09 33 0,5270   

3,09 31 0,4951   
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Tab. 5. 13 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 8kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,98 43 0,7121   

2,98 43 0,7121   

2,99 41 0,6767   

3,00 43 0,7074 ØP = 0,7117 

2,98 41 0,6790    s = 0,0434 

2,98 48 0,7949  IS = 0,0311 

2,99 41 0,6767   

2,98 42 0,6955   

2,98 41 0,6790   

2,96 47 0,7836   

 

Tab. 5. 14 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,90 55 0,9360   

2,90 55 0,9360   

2,91 54 0,9150   

2,93 53 0,8927 ØP = 0,8969 

2,93 51 0,8590    s = 0,0455 

2,93 47 0,7916  IS = 0,0326 

2,93 54 0,9095   

2,93 52 0,8758   

2,94 56 0,9400   

2,92 54 0,9126   
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Tab. 5. 15 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,87 64 1,1005   

2,87 60 1,0317   

2,84 59 1,0252   

2,84 57 0,9905 ØP = 1,0208 

2,85 57 0,9870    s = 0,0427 

2,86 59 1,0181  IS = 0,0305 

2,87 63 1,0833   

2,86 59 1,0181   

2,87 57 0,9801   

2,89 57 0,9733   

 

Tab. 5. 16 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,87 64 1,1005   

2,87 68 1,1693   

2,84 64 1,1121   

2,87 72 1,2381 ØP = 1,1500 

2,85 66 1,1429    s = 0,0405 

2,84 66 1,1469  IS = 0,0289 

2,88 68 1,1652   

2,83 67 1,1684   

2,86 64 1,1043   

2,87 67 1,1521   
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Tab. 5. 17 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,71 13 0,2367   

2,72 10 0,1814   

2,73 10 0,1808   

2,71 10 0,1821 ØP = 0,1839 

2,70 9 0,1645    s = 0,0297 

2,69 8 0,1468  IS = 0,0212 

2,70 9 0,1645   

2,73 13 0,2350   

2,70 10 0,1828   

2,70 9 0,1645   

 

Tab. 5. 18 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,71 15 0,2732   

2,68 12 0,2210   

2,71 14 0,2549   

2,69 13 0,2385 ØP = 0,2195 

2,73 13 0,2350    s = 0,0304 

2,70 10 0,1828  IS = 0,0217 

2,68 11 0,2026   

2,70 11 0,2011   

2,68 11 0,2026   

2,70 10 0,1828   
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Tab. 5. 19 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,87 45 0,7738   

2,87 43 0,7394   

2,87 47 0,8082   

2,88 45 0,7711 ØP = 0,7609 

2,89 44 0,7514    s = 0,0355 

2,86 42 0,7247  IS = 0,0254 

2,87 47 0,8082   

2,90 41 0,6977   

2,90 44 0,7488   

2,89 46 0,7855   

 

Tab. 5. 20 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,85 48 0,8312   

2,83 53 0,9242   

2,86 48 0,8283   

2,84 50 0,8688 ØP = 0,8876 

2,86 51 0,8800    s = 0,0477 

2,84 52 0,9036  IS = 0,0341 

2,84 55 0,9557   

2,85 55 0,9524   

2,84 48 0,8341   

2,86 52 0,8973   
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Tab. 5. 21 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,71 9 0,1639   

2,72 7 0,1270   

2,70 8 0,1462   

2,72 10 0,1814 ØP = 0,1456 

2,70 8 0,1462    s = 0,0170 

2,70 8 0,1462  IS = 0,0121 

2,72 8 0,1451   

2,70 7 0,1279   

2,74 8 0,1441   

2,70 7 0,1279   

 

Tab. 5. 22 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10kN 

h [mm] F [N] P [MPa]   

2,71 7 0,1275   

2,70 7 0,1279   

2,76 14 0,2503   

2,75 11 0,1974 ØP = 0,1891 

2,76 10 0,1788    s = 0,0392 

2,73 13 0,2350  IS = 0,0280 

2,77 11 0,1960   

2,74 11 0,1981   

2,73 11 0,1988   

2,73 10 0,1808   
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STATISTICKÉ ÚDAJE PRO PEVNOST TABLET V TAHU A 

HODNOTY LSR 

Tab. 5. 23 

XYLITAB® 100 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS LSR s´ 

0% St 6 0.7285 0,0274 0,0196     

6 0,6108 0,0217 0,0155 0,1616 0,0137 

8 0,8186 0,0597 0,0428     1% St 

10 1,0035 0,0676 0,0484     

6 0,6504 0,0784 0,0561 0,1072 0,0356 

8 0,7656 0,0432 0,0309     1% Pr 

10 0,9333 0,0634 0,0454     

 

Tab. 5. 24 

XYLITAB® 200 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS LSR s´ 

0% St 6 0,5269 0,0302 0,0216     

6 0,4580 0,0291 0,0208 0,1308 0,0235 

8 0,6413 0,0260 0,0186     1% St 

10 0,7993 0,0550 0,0394     

6 0,4918 0,0271 0,0194 0,0666 0,0235 

8 0,7117 0,0434 0,0311     1% Pr 

10 0,8969 0,0455 0,0326     

 



                                                                                                                     5. Tabulky a grafy 

 58 

Tab. 5. 25 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS 

1% St 10 1,0208 0,0427 0,0305 

1% Pr 10 1,1500 0,0405 0,0289 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% St 10 0,1839 0,0297 0,0212 

1% Pr 10 0,2195 0,0304 0,0217 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% St 10 0,7609 0,0355 0,0254 

1% Pr 10 0,8876 0,0477 0,0341 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% St 10 0,1456 0,0170 0,0121 

1% Pr 10 0,1891 0,0392 0,0280 
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DOBA ROZPADU TABLET A JEJÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

Tab. 5. 26 

XYLITAB® 100 

0% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

0,13 ØDR [min] 

0,15 0,15 

0,15 sR 

0,15 0,02 

0,17 ISR 

6 

0,17 0,02 

 

Tab. 5. 27 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

0,42 ØDR [min] 

0,50 0,59 

0,50 sR 

0,67 0,13 

0,67 ISR 

6 

0,75 0,14 
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Tab. 5. 28 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

0,70 ØDR [min] 

0,87 1,27 

1,17 sR 

1,42 0,45 

1,55 ISR 

8 

1,92 0,47 

Tab. 5. 29 

XYLITAB® 100 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

1,12 ØDR [min] 

1,40 1,57 

1,40 sR 

1,73 0,32 

1,75 ISR 

10 

2,02 0,34 

Tab. 5. 30 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

0,18 ØDR [min] 

0,20 0,29 

0,28 sR 

0,30 0,06 

0,30 ISR 

6 

0,32 0,06 
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Tab. 5. 31 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

1,05 ØDR [min] 

1,05 1,19 

1,05 sR 

1,33 0,15 

1,33 ISR 

8 

1,33 0,16 

Tab. 5. 32 

XYLITAB® 100 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

1,20 ØDR [min] 

1,50 1,57 

1,63 sR 

1,67 0,19 

1,67 ISR 

10 

1,72 0,20 

Tab. 5. 33 

XYLITAB® 200 

0% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

1,05 ØDR [min] 

1,07 1,19 

1,15 sR 

1,15 1,16 

1,23 ISR 

6 

1,48 1,16 
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Tab. 5. 34 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

7,23 ØDR [min] 

7,62 7,92 

7,73 sR 

8,07 0,50 

8,25 ISR 

6 

8,63 0,52 

Tab. 5. 35 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

6,73 ØDR [min] 

7,00 7,40 

7,37 sR 

7,60 0,46 

7,70 ISR 

8 

7,98 0,49 

Tab. 5. 36 

XYLITAB® 200 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

6,62 ØDR [min] 

6,72 7,13 

7,07 sR 

7,27 0,41 

7,57 ISR 

10 

7,58 0,43 
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Tab. 5. 37 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

1,97 ØDR [min] 

2,47 3,14 

3,23 sR 

3,48 0,78 

3,62 ISR 

6 

4,07 0,82 

Tab. 5. 38 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

3,17 ØDR [min] 

3,22 4,11 

4,22 sR 

4,50 0,74 

4,65 ISR 

8 

4,88 0,77 

Tab. 5. 39 

XYLITAB® 200 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

4,47 ØDR [min] 

4,98 5,05 

5,10 sR 

5,20 0,30 

5,20 ISR 

10 

5,32 0,32 
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Tab. 5. 40 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

28,07 ØDR [min] 

28,30 29,20 

28,67 sR 

28,90 1,26 

29,80 ISR 

10 

31,45 1,32 

Tab. 5. 41 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

39,75 ØDR [min] 

40,68 43,08 

41,65 sR 

41,98 3,63 

44,80 ISR 

10 

49,63 3,81 

Tab. 5. 42 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

4,28 ØDR [min] 

4,58 5,52 

5,35 sR 

5,68 0,99 

6,52 ISR 

10 

6,70 1,04 
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Tab. 5. 43 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

2,77 ØDR [min] 

2,90 3,45 

3,32 sR 

3,80 0,54 

3,87 ISR 

10 

4,05 0,56 

Tab. 5. 44 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

53,82 ØDR [min] 

54,48 56,27 

55,55 sR 

57,18 1,97 

57,72 ISR 

10 

58,85 2,06 

Tab. 5. 45 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

61,88 ØDR [min] 

62,67 63,35 

62,95 sR 

63,30 1,18 

64,02 ISR 

10 

65,28 1,24 
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Tab. 5. 46 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

7,40 ØDR [min] 

7,50 8,13 

7,68 sR 

7,95 0,87 

8,57 ISR 

10 

9,70 0,92 

Tab. 5. 47 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS [kN] DR [min] Stat. údaje 

5,57 ØDR [min] 

5,60 5,88 

5,80 sR 

5,82 0,32 

6,05 ISR 

10 

6,42 0,33 
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STATISTICKÉ ÚDAJE ROZPADU TABLET 

Tab. 5. 48 

XYLITAB® 100 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

0% St 6 0,15 0,02 0,02 

6 0,59 0,13 0,14 

8 1,27 0,45 0,47 1% St 

10 1,57 0,32 0,34 

6 0,29 0,06 0,06 

8 1,19 0,15 0,16 1% Pr 

10 1,57 0,19 0,20 

 

Tab. 5. 49 

XYLITAB® 200 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

0% St 6 1,19 0,16 0,16 

6 7,92 0,50 0,52 

8 7,40 0,46 0,49 1% St 

10 7,13 0,41 0,43 

6 3,14 0,78 0,82 

8 4,11 0,74 0,77 1% Pr 

10 5,05 0,30 0,32 
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Tab. 5. 50 

XYLITAB® 100 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚTU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

1% St 10 29,20 1,26 1,32 

1% Pr 10 43,08 3,63 3,81 

XYLITAB® 100 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚTU 1:1 

1% St 10 5,52 0,99 1,04 

1% Pr 10 3,45 0,54 0,56 

XYLITAB® 200 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚTU 1:1 

1% St 10 56,27 1,97 2,06 

1% Pr 10 63,35 1,18 1,24 

XYLITAB® 200 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚTU 1:1 

1% St 10 8,13 0,87 0,92 

1% Pr 10 5,88 0,32 0,33 
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Graf č.1: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle:  

Xylitab® 100
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Graf č.2: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle:  

Xylitab® 200
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Graf č.3: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle:

Xylitab® 100 a 200 bez a s mazadly 

X100 X100 + 1%St X100 + 1%Pr X200 X200 + 1%St X200 + 1%Pr
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Graf č.4: Závislost doby rozpadu na lisovací síle: 

Xylitab® 100
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Graf č.5: Závislost doby rozpadu na lisovací síle:  

Xylitab® 200
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Graf č.6: Závislost doby rozpadu na lisovací síle:

Xylitab® 100 a 200 bez a s mazadly 

X100 X100 + 1%St X100 + 1%Pr X200 X200 + 1%St X200 + 1%Pr
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Graf č.7: Pevnost tablet v tahu při lisovací síle 10kN: 
Tabletoviny s léčivy

X100 + 1%St X100 +1%Pr X200 + 1%St X200 + 1%Pr
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Graf č.8: Doba rozpadu tablet při lisovací síle 10kN: 
Tabletoviny s léčivy

X100 + 1%St X100 + 1%Pr X200 + 1%St X200 + 1%Pr
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6. DISKUZE 

Cílem práce bylo studium vlastností tablet ze dvou druhů přímo lisovatelného 

xylitolu a to Xylitabu® 100 a Xylitabu® 200. Tabletoviny s xylitolem obsahovaly dva 

druhy mazadel v koncentraci 1 %, byl to stearan hořečnatý a stearylfumarát sodný nebo-li 

Pruv. Zvolené lisovací síly  6, 8 a 10 kN byly vybrány tak, aby se pevnost tablet z xylitolu 

s mazadly pohybovala kolem horní hranice optimální pevnosti tablet v tahu (0,56 - 1,11 

MPa).42 Lisovací silou 10 kN byly lisovány výlisky s 50% koncentrací kyseliny askorbové 

a kyseliny acetylsalicylové, tedy s léčivy, která mají různý mechanismus lisování a různou 

rozpustnost ve vodě. 

Výsledky práce jsou shrnuty v tabulkách č. 5. 1 - 5. 50 a grafech č. 1 - 8.  

Na grafu č. 1 je uvedena závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle pro 

Xylitab® 100 s mazadly. Vyjma lisovací síly 6 kN je pevnost tablet nižší s přídavkem 

Pruvu. U lisovací síly 6 kN znázorňuje samostatný bod pevnost výlisků z čistého 

Xylitabu® 100. Z výsledku je patrné, že mazadla pevnost tablet nepatrně snižují. Pevnost 

tabletoviny klesá přidáním mazadla jen nepatrně z důvodu dominantního mechanismu 

lisování Xylitabu®, kterým je drcení částic.1 Vyššími lisovacími silami nebyl čistý 

Xylitab® 100  lisován, neboť vykazuje vysoké tření a výlisek by nešel vysunout z matrice. 

Opačný výsledek vyšel pro Xylitab® 200, u něhož byl zaznamenán vyšší zásah stearanu 

hořečnatého (graf č. 2). U lisovací síly 6 kN je opět vidět nepatrný pokles pevnosti vlivem 

mazadel, i když menší než v případě Xylitabu® 100. Xylitab® 100 je k mazadlu citlivý 

více, což je patrné z o něco vyšších hodnot LSR (jak se můžeme přesvědčit v tabulkách 

5. 23 a 5. 24). Na grafu č.3 jsou pevnosti tablet z obou Xylitabů® znázorněny ve 

sloupcovém grafu. U lisovací síly 6kN jsou uvedeny pevnosti z čistých Xylitabů®, přičemž 

pevnost z Xylitabu® 100 je vyšší. Toto je dáno menší velikostí částic látky. Dále je vidět 

hlubší zásah stearanu do pevnosti výlisků z Xylitabu® 200 než zásah Pruvu. U výlisků z 

Xylitabu® 100 zasahuje do pevnosti více Pruv, s výjimkou lisovací síly 6 kN. Pevnost 

tablet ze všech tabletovin roste s lisovací silou.  

Na grafu č. 4 je uvedena závislost doby rozpadu výlisků na lisovací síle pro 

Xylitab® 100. U lisovací síly 6 kN je uvedena doba rozpadu výlisků z čisté látky, hodnoty 

s mazadly jsou vyšší. U této lisovací síly mají nejdelší dobu rozpadu výlisky se stearanem. 
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S rostoucí lisovací silou se rozdíl ve vlivu mazadel snižuje a u lisovací síly 10 kN už není 

mezi hodnotami statisticky významný rozdíl. Stejná závislost je na grafu č. 5 pro 

Xylitab® 200. Zde jsou rozdíly v dobách rozpadu mnohem výraznější. Doba rozpadu je 

prodloužena mazadly a mnohonásobně vyšší je v případě stearanu, kdy také navíc klesá 

s rostoucí lisovací silou. Na grafu č. 6 jsou uvedeny doby rozpadu obou Xylitabů® vedle 

sebe.  Výlisky z čistého Xylitabu® 200 mají delší dobu rozpadu a v případě přidaných 

mazadel, především stearanu, je tato doba mnohonásobně delší a to přesto, že pevnost 

tablet z této látky je menší. Dlouhá doba rozpadu v případě tablet s mazadly je zřejmě dána 

koncentrací mazadel, která je pro tuto větší velikost částic a tedy menší specifický povrch 

asi až příliš vysoká. 

Při lisovací síle 10 kN byly lisovány výlisky ze směsí Xylitabů® s léčivými látkami 

v poměru 1:1. Jako léčivé látky byly použity kyselina acetylsalicylová, která se lisuje 

převážně plastickou deformací a je špatně rozpustná ve vodě, a kyselina askorbová, která 

se lisuje drcením částic a je dobře rozpustná ve vodě. Ve sloupcovém grafu č. 7 jsou 

uvedeny pevnosti tablet s léčivy. Výrazně pevnější jsou tablety s kyselinou 

acetylsalicylovou, jejich pevnost se pohybuje v optimálním rozmezí pevnosti tablet v tahu 

(0,56 - 1,11 MPa)42a je téměř shodná s tabletami bez léčivé látky. Pevnost výlisků 

s kyselinou askorbovou se pohybuje jen kolem 0,2 MPa. Výlisky s Xylitabem® 100 jsou 

pevnější než s Xylitabem® 200 v případě obou léčiv, jen v případě kyseliny askorbové není 

mezi hodnotami pro Xylitab® 100 s 1 % stearanu hořečnatého a Xylitab® 200 s 1 % Pruvu  

statisticky významný rozdíl. V rámci porovnání mazadel platí, že menší pevnost vykazují 

výlisky se stearanem. Na grafu č. 8 jsou uvedeny doby rozpadu výlisků s léčivy. Z důvodu 

špatné rozpustnosti kyseliny acetylsalicylové a větší pevnosti výlisků je doba rozpadu 

v případě výlisků z této látky výrazně delší. V případě kyseliny askorbové platí, že delší 

dobu rozpadu mají výlisky z Xylitabu® 200 a výlisky s obsahem stearanu. V případě 

kyseliny acetylsalicylové se doba rozpadu pohybuje cca v v rozsahu 30 - 60 minut, což je 

extrémně dlouhá doba rozpadu, která je nad lékopisným limitem 15 minut. U tohoto léčiva 

platí, že doba rozpadu je delší i přes nižší  pevnost vždy v případě Xylitabu® 200 a u tablet 

s obsahem Pruvu.  
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7. ZÁVĚR 

Výsledky práce lze shrnout do následujících bodů: 

1. Pevnost tablet v tahu z Xylitabu® 100 je snížena přídavkem mazadel a vyjma 

lisovací síly 6 kN je nižší s přídavkem Pruvu. 

2.  Pevnost tablet v tahu z Xylitabu® 200 je  nepatrně snížena  přídavkem mazadel, 

větší pokles pevnosti byl zaznamenán v případě přídavku stearanu hořečnatého. 

3. Pevnosti tablet z Xylitabu® 100 jsou vyšší než z Xylitabu® 200 a vliv přídavku 

mazadel je u této látky také vyšší. 

4. Doba rozpadu výlisků je u Xylitabu® 100 prodloužena přídavkem mazadel, u 

lisovacích sil 6 a 8 kN výrazněji stearanem, rozdíl ve vlivu mazadel se snižuje 

s rostoucí lisovací silou a u 10 kN už není mezi hodnotami statisticky významný 

rozdíl. 

5. U tablet z Xylitabu® 200 je opět doba rozpadu prodloužena přídavkem mazadel, a 

to výrazněji přídavkem stearanu hořečnatého v případě všech lisovacích sil. 

Závislost doby rozpadu na lisovací síle výlisků se stearanem má navíc klesající 

charakter. 

6. Delší doby rozpadu měly tablety z Xylitabu® 200, ať už čistého nebo s mazadly. 

7. V případě tabletovin s léčivy měly vyšší pevnost výlisky s kyselinou 

acetylsalicylovou, u obou léčiv z Xylitabu® 100 .  Z hlediska porovnání mazadel 

poskytovaly pevnější tablety směsi s Pruvem. 

8. Doba rozpadu tablet z tabletovin s léčivy byla delší pro tablety s kyselinou 

acetylsalicylovou. U této látky se rozpadaly pomaleji tablety z Xylitabu® 200 a 

delší dobu rozpadu měly výlisky s Pruvem. V případě kyseliny askorbové byla 

doba rozpadu mnohonásobně kratší, delší byla v případě Xylitabu® 200 a tablet se 

stearanem. 
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9. SOUHRN 

Práce se zabývá studiem vlastností výlisků ze dvou typů přímo lisovatelného 

xylitolu, a to  Xylitabu® 100 a Xylitabu® 200. Studovala se pevnost tablet v tahu a doba 

rozpadu v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadel stearanu hořečnatého a 

stearylfumarátu sodného (Pruvu) v koncentraci 1 % a 50% přídavku modelových účinných 

látek kyseliny acetylsalicylové a  kyseliny askorbové. Použité lisovací síly byly 6, 

8 a 10 kN, výlisky s léčivy byly lisovány jen silou 10 kN.  Pevnost tablet z obou suchých 

pojiv rostla s lisovací silou, vlivem mazadel se mírně snížila. Výlisky z Xylitabu® 100 

měly pevnost vyšší a více ovlivněnou mazadly než výlisky z  Xylitabu® 200. Doba rozpadu 

tablet byla delší v případě výlisků s Xylitabem® 200, rostla s lisovací silou, kromě 

Xylitabu® 200 se stearanem hořečnatým, a byla prodloužena mazadly, více stearanem 

hořečnatým. Výlisky s oběma léčivy byly pevnější a s kratší dobou rozpadu v případě 

Xylitabu® 100. Významně vyšší pevnost a delší dobu rozpadu  měly tablety s kyselinou 

acetylsalicylovou. Pevnější tablety byly vždy ze směsí s Pruvem. Doba rozpadu tablet 

v případě  kyseliny acetylsalicylové byla delší s Pruvem, v případě kyseliny askorbové se 

stearanem hořečnatým.  

 

SUMMARY 

The thesis deals with the study of properties of tablets from two types of directly 

compressible xylitol, namely Xylitab® 100 and Xylitab® 200. The focus of the study was 

the dependence of the tensile strength and disintegration time of the tablets on the 

compression force, the addition of lubricants, namely magnesium stearate and sodium 

stearyl fumarate (Pruv), with a concentration of 1%, and a 50% addition of model active 

ingredients, namely acetylsalicylic acid and ascorbic acid. The compression forces used 

were 6, 8, and 10 kN; tablets containing the drugs were only compressed with a force of 

10 kN. The tensile strength of tablets from both dry binders increased with increasing 

compression force; the presence of the lubricants resulted in a slight decrease in the 

strength. The tensile strength of tablets from Xylitab® 100 was higher and more affected by 

the lubricants than that of tablets from Xylitab® 200. The disintegration time of tablets was 

longer in the case of tablets with Xylitab® 200; it increased with increasing compression 
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force, with the exception of Xylitab® 200 with magnesium stearate, and was prolonged by 

the lubricants, more by magnesium stearate. Tablets containing either of the drugs showed 

a higher tensile strength and a shorter disintegration time when Xylitab® 100 was used. 

A significantly higher tensile strength and longer disintegration time were found for tablets 

containing acetylsalicylic acid. Tablets made from the mixtures containing Pruv always 

exhibited a higher tensile strength. As far as the disintegration time is concerned, in the 

case of acetylsalicylic acid it was longer when Pruv was used, and in the case of ascorbic 

acid it was longer when magnesium stearate was used. 


