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1 Úvod 
Farmaceutická technologie jako vědní obor se zabývá mimo jiného úpravou 

léčivých látek do vhodných aplikačních forem, jejichţ mnoţství se v závislosti 

na nejnovějších poznatcích a díky moderním technologickým postupům stále rozšiřuje, 

pouţitím vhodných pomocných látek při vytváření lékových systémů a studiem 

podmínek, za kterých je uvolňování účinné látky z těchto systémů optimální. 

Perorální aplikační cesta je nejdéle pouţívaná forma aplikace léčiv. Přestoţe 

předchůdci dnešních tablet – pilulky – se připravovaly zcela odlišných způsobem, neţ je 

tomu dnes (tvárná pilulkovina se nejprve řezala a tvarovala, pak se sušila), a patřily 

k nejstarším aplikačním dávkovaným formám (první zprávy pocházejí jiţ z poloviny 

2. tisíciletí př. n. l.), tablety v dnešním slova smyslu, tedy výlisky, jsou mnohem mladší 

lékovou formou, jejíţ vznik umoţnila teprve konstrukce tabletovacích lisů na přelomu 

19. a 20. století.
1
  

Přestoţe jiţ v dnešní době existuje spousta lékových forem, z nichţ kaţdá má své 

nesporné výhody i nevýhody, mezi ty nejrozšířenější a nejčastěji pouţívané stále patří 

tablety, a to díky dokonale zvládnuté automatizované výrobě a vlastnostem, které 

umoţňují snadnou aplikaci, dlouhodobé a nenáročné skladování a dobrou biologickou 

dostupnost. Některé vlastnosti mohou být také vylepšeny určitými pomocnými látkami 

technologickými postupy, díky nimţ se ovlivní rychlost nebo místo uvolňování účinné 

látky. Tablety a způsob ovlivnění uvolňování léčiva z nich jsou však stále předmětem 

studia a výzkumu.  

Velmi ekonomickou cestou výroby tablet je technologie přímého lisování.  Vyuţití 

této technologie je omezeno některými vlastnostmi pomocných a léčivých látek. 

Nejdůleţitější pomocné látky pro přímé lisování jsou suchá pojiva, jejichţ výzkum je 

stále aktuální. Do této skupiny pomocných látek patří také cukry a cukerné alkoholy, 

které se pouţívají jako plniva pro výrobu normálních a ţvýkacích tablet. Tyto látky jsou 

ale samy o sobě špatně lisovatelné, proto se pouţívají ve své fyzikálně modifikované 

podobě anebo ve formě směsných suchých pojiv, ve kterých jsou lisovací vlastnosti 

vylepšeny přídavkem malého mnoţství jiné pomocné látky.  Takovou látkou je 

např. Advantosa FS 95, coţ je přímo lisovatelná fruktosa s 5% přídavkem škrobu, který 

umoţňuje fruktosu lisovat a zlepšuje i její disoluční vlastnosti. 

       Tato práce se zabývá studiem pevnosti a rozpadu výlisků z Advantosy FS 95 a její 

směsi s mikrokrystalickou celulosou Vivapurem 102 v poměru 1:1 v závislosti 

na lisovací síle, přídavku dvou typů mazadel a dvou typů modelových léčivých látek.
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2 Teoretická část 

2.1 Tablety 

2.1.1 Charakteristika a vlastnosti tablet 1, 2, 3 

 

Název tableta je odvozen z latinského tabuletta, nebo-li tabulka, destička 

a vystihuje zejména tvar této lékové formy, přesnější, i kdyţ málo pouţívané 

označení komprimáty (Compressi) souvisí se slovem comprimere = slisovat 

a naznačuje, jakým způsobem se vyrábějí.  

Tablety jsou tuhé, pevné, tvarově určité výlisky z práškovitých nebo 

granulovaných léčiv a pomocných látek (tabletoviny). Mohou být také definovány 

jako disperzní systém plynné fáze (vzduchu) ve fázi tuhé, kde obsah vzduchu – 

pórovitost – můţe být velmi malý. Nejčastěji mají plochý nebo čočkovitý tvar, 

objevují se však také takové tvary jako trojúhelník, čtverec nebo kosočtverec.  

Tato léková forma je nejpouţívanější ze všech aplikačních forem (více neţ 80% 

léčiv podaných člověku je v tabletové formě
2
), oblíbená jak lékaři, tak pacienty. 

Přispívají k tomu zejména vlastnosti jako je vysoký aplikační komfort, dobrá 

biologická dostupnost léčiva, vysoká přesnost dávkování, účelné balení, které 

usnadňuje manipulaci a uchovávání, a dlouhodobá stabilita. Výhodou také je 

moţnost ovlivnit rychlost a cílové místo uvolňování léčivé látky v organismu 

prostřednictvím pouţitých pomocných látek a technologického postupu při výrobě. 

Určitou nevýhodou můţe být opoţděný nástup účinku ve srovnání s perorálními 

roztoky, suspenzemi nebo emulzemi, neboť léčivo se stává biologicky dostupným aţ 

po rozpadu tablety na primární částice a jejich rozpuštění. Dále pak můţe být 

určitým problémem aplikace tablet malým dětem a seniorům s potíţemi při 

polykání. V tomto případě mohou být řešením orálně dispergovatelné tablety, které 

se rozpouštějí v ústní dutině, mění se tím na roztok nebo suspenzi a umoţňují 

snadnější polknutí.
3
 

Tablety musí splňovat určitá poţadovaná jakostní kritéria, mezi která patří 

mechanická odolnost, odolnost proti vnějším vlivům (např. vzdušná vlhkost) 

a pórovitost. Sloţení tablet a technologický postup se volí tak, aby všechna kritéria 

mohla být v maximálně moţné míře splněna.
1  
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2.1.2 Výroba tablet 1 

 

Při výrobě tablet se vyuţívá lisovatelnosti (vlastnost sypkého materiálu), kdy se 

jednotlivé volně nasypané částice zhušťují působením lisovací síly, dochází 

ke zvýšené adhezi styčných ploch, vzájemnému vklínění a plastické deformaci 

jednotlivých částic za vzniku pevného výlisku určitého poţadovaného tvaru 

a velikosti.  

Proces výroby se začíná přípravou tabletoviny, coţ je směs léčivých 

a pomocných látek (suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla) v poţadovaném 

poměru, popřípadě směs granulátu s extragranulárními pomocnými látkami (kluzné 

látky, rozvolňovadla). Přestoţe je příprava granulátu pracná a ekonomicky 

náročnější, je vzhledem k vlastnostem léčivých látek v mnoha případech nezbytná. 

Pokud není nutná příprava granulátu, jedná se o přímé lisování (přímá komprese) 

tabletoviny. 

Pro lisování jsou vhodné určité vlastnosti tabletoviny. Jedná se o pravidelný 

krystalický tvar zrn práškovité hmoty (nejlépe se lisují látky, které patří do kubické 

soustavy), velikost částic, ovlivňující pevnost a rozpadavost tablety (optimální 

velikost je v rozmezí 0,25 – 0,33 mm, obsah prachu by neměl překročit hranici 

10%), pórovitost granulátu (zjišťuje se optimální porozita, kdy je materiál dobře 

lisovatelný, ale určitá pórovitost je zachována a zajišťuje rozpad tablety), teplota 

tání materiálu závisí na teplotách tání jednotlivých látek, optimální hodnoty se dá 

docílit přidáním pomocných látek (plniv), které sníţí lepivost materiálu a usnadní 

lisování, a vlhkost materiálu (určitý stupeň vlhkosti je pro lisování nezbytný). 

Lisování tablet probíhá v ideálním případě ve 4 stádiích. Počátečním stadiem je 

volně nasypaná tabletovina do matrice, horní razidlo se teprve dostává do kontaktu 

s povrchem tabletoviny. Druhým stadiem je zhušťování tabletoviny působením 

lisovací síly, kdy dochází ke změně prostorového uspořádání částic, jednotlivé 

částice se do sebe vklíní, zaplňují se interpartikulární prostory, coţ je nezbytný 

předpoklad pro vznik soudrţného výlisku. Následuje třetí stadium, kdy dalším 

působením lisovací síly dochází k elastické deformaci, zmenšují se intrapartikulární 

prostory, výlisek se dále zhušťuje a vzniká v něm napětí úměrné lisovací síle. 

Částice systému získávají potenciální energii aţ do hodnoty napětí, která je 

označována jako hranice elasticity. Pokud se v tomto okamţiku přeruší působení 

síly, částice se navrátí do původní polohy, pokud je však hranice elasticity 
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překročena, nastává čtvrté stadium – stadium plastické deformace, dochází 

k ireverzibilním změnám, které umoţňují fixovat tvar tablety. Je charakterizováno  

vznikem nových mezipovrchů, často doprovázeným drcením částic. Energie dodaná 

do systému se spotřebovává na vytvoření změn v krystalové mříţce a projevuje se 

také zvýšením teploty. 

Jednotlivá stadia jsou pouze teoretická, neboť materiály pouţívané k lisování 

jsou různorodé, a chování jednotlivých částic působením tlaku je tedy také různé. 

Rozhodující operací při výrobě tablet je lisovací proces (formování tablet) 

v tabletovacích lisech. Vlastním nástrojem lisování jsou matrice a trny (razidla). 

2.2 Technologie přímého lisování tablet 4, 5, 6 

 

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjející moţností výroby léků je přímé tabletování 

(lisování). Zahrnuje zpracování směsi účinných a pomocných látek bez předchozí 

granulace. Hlavním poţadavkem při výrobě léků přímým lisováním je dosaţení 

vysokého stupně homogenity v tabletě a přenos dat z poloprovozního měřítka 

do praxe při zachování jakostních kritérií. 

Přestoţe je tento technologický postup velmi ekonomický a produktivní, stále 

ještě není tak populární jako technologie vlhké granulace. Stává se však vhodnou 

volbou pro přípravu tablet s obsahem léčivých látek citlivých na teplotu a vlhkost.
2
  

Aby mohla být účinná látka transformována do formy tablety poţadované 

kvality, musí mít tabletovina tři nezbytné vlastnosti. Musí být zajištěn dostatečně 

rychlý tok do prostoru matrice, aby byla zajištěna homogenita směsi a stejné 

mnoţství účinné látky v tabletách. Dále musí mít částice tabletoviny správnou 

soudrţnost v závislosti na lisovací síle, která přetrvá i po odstranění působících sil. 

A nakonec musí být tableta vyjmuta z lisu, aniţ by se jakkoliv poškodila. Velmi 

málo léčivých látek však všechny tyto vlastnosti má, častěji se setkáme s látkami, 

které nemají ani jednu z nich, proto je téměř vţdy nezbytná úprava těchto látek 

před lisovacím procesem.  

Podle vlastností účinné látky se zvolí taková technologie výroby tablet, aby 

postup dodal tabletovině všechny poţadované vlastnosti. Snadného vyjmutí tablety 

z lisu, aniţ bychom tabletu jakkoliv poškodili, se docílí přidáním kluzné látky 

(mazadla), nejčastěji se jedná o kovovou sůl vyšší mastné kyseliny, např. stearan 

hořečnatý. Tato látka sníţí tření mezi tabletou a stěnou matrice při vysouvání tablety 
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z lisu a zároveň zlepšuje tokové vlastnosti materiálu při plnění matrice. Zlepšení 

tokových vlastností a lisovatelnosti lze dosáhnout především pracným 

technologickým postupem – pomocí vlhké a suché granulace.  

Začátkem 60. let byly představeny dvě zcela nové pomocné látky, speciálně 

navrţené pro přímé lisování tablet, a to sprayově sušená laktosa (1962) 

a mikrokrystalická celulosa (1964), které odstartovaly „revoluci“ přímého lisování. 

Tyto látky mají dobrou sypnost (zejména sprayově sušená laktosa) a lisovatelnost 

(mikrokrystalická celulosa) a označujeme je jako suchá pojiva. Od té doby byla 

dostupná celá řada suchých pojiv pro přímé lisování. 

Do té doby existovalo jen velmi málo, zejména krystalických, látek, které měly 

vlastnosti vhodné pro přímé lisování (NaCl, NaBr, KBr, hexamin, NH4Cl, K2CO3, 

KI), proto byla převáţná většina tablet vyráběna procesem vyţadujícím úpravu 

lisovaného materiálu granulací. 

 

Dalšími pomocnými látkami pro přímé lisování kromě suchých pojiv a mazadel 

jsou rozvolňovadla. Tyto látky usnadňují průnik kapaliny do tablety a její rozpad 

a uvolnění účinné látky po aplikaci do organismu. Sniţují také nepříznivý vliv 

hydrofobního charakteru přidaných kluzných látek. Z chemického hlediska se jedná 

o látky, které mají schopnost zvětšovat svůj objem ve vlhkém prostředí, a tím 

rozrušují tabletu (škrob a jeho deriváty).
1
 Existují také pomocné látky (některé 

deriváty celulosy a carbomera), které umoţňují prodlouţit uvolňování účinné látky 

z tablety, tyto tablety označujeme jako retardety. 

Mezi aktivní látky dostupné v přímo lisovatelné formě patří v současné době 

např. kyselina acetylsalicylová, kyselina askorbová a paracetamol – látky, které se 

podávají ve velkých dávkách. Mohou být přímo lisovány do tablet po pouhém 

přidání mazadla, popřípadě  rozvolňovadla.  

 

Na rozvoj přímého lisování mělo vliv také vylepšení samotného technologického 

postupu a výroba modernějších tabletovacích lisů. Mezi rokem 1970 a 2000 bylo 

také napsáno mnoho článků, zabývajících se technologií přímého lisování. 

V dnešní době téměř 50% světové produkce tablet vzniká technologií přímého 

lisování. Přesto je s podivem, ţe i několik desítek let po uvedení prvních pomocných 

látek, speciálně připravených pro přímé lisování, přes všechny výhody, které přímé 
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lisování nabízí, s existencí široké škály nových pomocných látek určených právě 

pro tuto technologii, není její rozmach větší.
  

Při srovnání technologie vlhké granulace s technologií přímého lisování můţeme 

vyvodit tyto závěry, shrnuté v následující tabulce:
7
 

Tab. 1:  

srovnávaný parametr vlhká granulace přímé lisování 

vlastnosti lisovaného 

materiálu 

moţnost překrytí 

nevhodných vlastností 

lisovaného materiálu 

vlastnosti směsi pro přímé 

lisování jsou pečlivě 

stanovené 

stabilita nevhodné pro látky citlivé 

na vlhkost a teplotu 

teplota a vlhkost není 

součástí procesu 

rychlost rozpadu můţe klesat v závislosti na 

čase 

málokdy se mění 

náklady vysoké kvůli 

několikastupňové výrobě 

(strojové vybavení, časová 

a energetická náročnost) 

nákladnost spojená 

s kvalitou surovin 

rychlost tabletování můţe být vyšší poţadována niţší rychlost 

prach málo prachu větší mnoţství prachu 

barva tablet sytá, pastelová nedá se docílit syté barvy, 

pouze pastelové 

 

2.2.1 Výhody a nevýhody přímého lisování 

 

Významným rysem přímého lisování je jeho jednoduchost, a tudíţ 

ekonomičnost. Není potřeba velkého počtu přístrojů, surovin a kroků v procesu 

výroby tablet jako při vlhké granulaci, a tedy i náklady spojené s tímto 

technologickým procesem jsou niţší. Významnou výhodou je, ţe se jedná o suchou 

proceduru, bez nároků na vlhkost a teplo – na rozdíl od vlhkého granulačního 

procesu – a je tedy moţné zabránit vystavování látek vodě a zvýšeným teplotám, 

coţ můţe vést u nestabilních látek k jejich poškození a rozkladu.  
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Další výhodou přímého lisování je rozpad (desintegrace) tablet na jednotlivé 

primární částice, coţ je lepší neţ rozpad granulátu na shluky. Výsledný zvětšený 

povrch pro disoluci umoţňuje rychlejší uvolňování účinné látky. 

Jedním z hlavních omezení v pouţití přímého lisování je závislost na sypných 

vlastnostech a lisovatelnosti látek. Proto nemůţe být pouţito pro látky nízkoúčinné 

s vysokým dávkováním, neboť přidáním vhodné pomocné látky, která zajistí dobrou 

lisovatelnost, by vznikly nepřijatelně velké tablety. Přesto jsou tyto látky 

(např. kyselina acetylsalicylová, paracetamol) často dostupné pro přímé lisování, 

a to v tzv. pregranulační formě. 

Dalším problémem můţe být také fakt, ţe při vlhké granulaci se dají zamaskovat 

menší rozdílnosti ve vlastnostech jednotlivých sloţek právě přípravou granulátu. 

Zatímco ve směsi pro přímé lisování zůstávají vlastnosti částic kaţdé obsaţené látky 

nezměněny.  

Je tady také moţnost oddělení jednotlivých sloţek ve směsi po dosaţení 

homogenizace. V granulátu jsou jednotlivé částice spojeny pojivem, a tím je riziko 

segregace sníţeno na minimum. Pravděpodobnost oddělení částic je tím větší, čím je 

větší rozdíl ve velikosti částic látek ve směsi. Proto je vhodné pouţít pro přímé 

lisování takové pomocné látky, které mají stejnou (nebo podobnou) velikost částic 

jako látka aktivní. Coţ není vţdy uskutečnitelné.  

Dále pak obtíţnost zajištění obsahové stejnoměrnosti. Přitom jedním z hlavních 

poţadavků je dosaţení vysokého stupně homogenity v tabletě. Správné 

homogenizování směsi je závislé např. na počtu otáček, rychlosti míchání, délce 

procesu a stupni zaplnění. Na optimalizaci parametrů procesu homogenizace směsi 

určené pro přímé lisování se zaměřily některé současné experimenty. Z výsledků 

měření vyplynulo, ţe některé pomocné látky mají sklon k segregaci. Byla zjištěna 

nehomogenita nejen mezi tabletovinou a tabletami, ale také v samotné tabletovině.  

 

Celkově bychom mohli shrnout výhody a nevýhody přímého lisování do těchto 

bodů: 

 

1) VÝHODY 

1. ekonomičnost procesu, kratší výrobní proces  

2. technologie vhodná pro látky citlivé na teplo a vlhkost 
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3. zajištění optimální rychlosti uvolňování léčivé látky (optimalizace 

desintegrace tablet a lepší dostupnost léčivé látky pro disoluci) 

4. použití menšího množství pomocných látek 

 

2) NEVÝHODY 

1. segregace částic léčivých a pomocných látek 

2. limitace obsahu účinné látky (cca 30% směsi, nebo 50 mg) 

3. nevhodné pro materiály s nízkou sypnou hustotou (tablety pak mohou být 

příliš tenké) 

4. nevhodné pro látky, které mají špatné tokové vlastnosti (sypnost) 

5. vznik aglomerátů (během mísení můţe vznikat mezi částicemi statický náboj, 

způsobující shlukování částic léčiva nebo pomocné látky)
2
 

6. cena pomocných látek pro přímé lisování 

7. špatná homogenita 

2.3 Přímo lisovatelná plniva 7 - 11 

 

Plniva jsou významné pomocné látky pro přímé lisování, neboť doplňují objem 

léčivé látky na technologicky poţadovanou hmotnost tablety (70 – 600 mg). 

Vybírají se takové látky, které příznivě ovlivňují vnitřní strukturu výlisku 

(např. podporují lisovatelnost, zlepšují výsledné vlastnosti tablet – pevnost, 

rozpadavost). Mohou také regulovat vlhkost směsi, a tím zajišťovat optimální 

sypnost. 

 

Příklady přímo lisovatelných plniv jsou: 

 Laktosa – vhodná pro přímé lisování v kombinaci s mikrokrystalickou 

celulosou, podrobněji viz kapitola 2.3.1. Přímo lisovatelné cukry (2.3.1.1. 

Laktosa) 

 Sacharosa – časté plnivo pro oriblety, sama špatně lisovatelná, pouţívá 

se ve formě směsných suchých pojiv (DI-PAC


 – 97% sacharosa + 3% 

modifikovaný dextrin), podrobněji viz kapitola 2.3.1. Přímo lisovatelné 

cukry (2.3.1.2. Sacharosa) 

 Mikrokrystalická celulosa (AVICEL


) – nejvhodnější pomocná látka 

pro přímé lisování (největší schopnost zhušťování a vytváření pevných 
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výlisků, která vyplývá z dobré rovnováhy mezi vysokou plasticitou 

a viskoelasticitou a malou křehkostí), její obsah v tabletách se pohybuje 

v rozmezí 20 – 60% v závislosti na lisovatelnosti léčivé látky, nejčastěji se 

pouţívá typ PH 101 (velikost částic 50 m, vlhkost 5%) a AVICEL 200 

(dobré tokové vlastnosti, vysoká kohezivita), zajišťuje dobrou lisovatelnost 

a dobrou rozpadavost tablety 

 Modifikované škroby – Starch 1500
® 8, 9

 - významná pomocná látka pro přímé 

lisování (pouţívá se však také při vlhké granulaci); plní úlohu pojiva, 

rozvolňovadla, mazadla a zlepšuje tokové vlastnosti směsi; můţe být také 

pouţita v kombinaci s jinými pomocnými látkami, jako je mikrokrystalická 

celulosa, laktosa a fosforečnan vápenatý, výsledkem jsou tablety 

s výbornou tvrdostí a nízkou drobivostí; ve srovnání s přímo lisovatelnou 

laktosou (Pharmatosa DCL 15) je citlivější na přídavek mazadla (stearanu 

hořečnatého, stearylfumarátu sodného), coţ se projevuje sníţením pevnosti 

výlisků 

 Fosforečnan vápenatý
10

 (EMCOMPRESS
 

 - dihydrát hydrogenfosforečnanu 

vápenatého) – výborné tokové vlastnosti; při lisování se deformuje 

prostřednictvím křehkého lámání, částice se rozpadají na menší částečky, 

které jsou exponovány malému mnoţství mazadla pro vylepšení 

pojivových vlastností směsi (vliv mazadla na výsledné vlastnosti je 

minimální), neobjevují se problémy s víčkováním tablet, je taky 

redukována citlivost k rychlosti lisovacího procesu; vlastnosti jsou 

srovnatelné s přímo lisovatelnou laktosou, tyto látky se mohou ve směsi 

pro přímé lisování navzájem zastupovat; bezvodý Emcompress


 poskytuje 

pevnější tablety při stejné lisovací síle; často v kombinaci 

s mikrokrystalickou celulosou, která zajišťuje pevnost tablet 

 

Tyto látky mají také funkci pojiva, proto jsou označovány jako tzv. suchá 

pojiva, tzn. spojují částice léčivé a pomocné látky, aniţ by bránily rozpadavosti 

tablety a uvolňování léčivé látky. Poţadována je kompatibilita těchto látek 

s ostatními součástmi tabletoviny. 

Ve většině případů se jedná o zcela běţné látky, které byly fyzikálně upraveny 

tak, aby se dosáhlo především lepší sypnosti a lisovatelnosti (např. pomocí 
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sprayového sušení, řízené krystalizace atd.). Jejich chemické a fyzikální vlastnosti 

jsou nesmírně důleţité, neboť jen pokud splňují poţadovaná kritéria, mohou být 

pouţity pro účely přímého lisování. Nevhodné vlastnosti materiálu nemohou být 

totiţ maskovány během granulačního procesu, jako je tomu u technologie vlhké 

granulace. 

 

Základní požadavky na optimální pojivo pro přímé lisování: 

 optimální lisovatelnost – zajišťující pevnost výlisku po skončení působení 

lisovacího tlaku a zároveň optimální rozpadavost v organismu (sleduje se 

závislost pevnosti výlisků na lisovací síle); vliv mazadla, kluzné látky 

a rozvolňovadla 

 optimální sypnost – látky jako takové a ve výsledné směsi pro lisování 

(zaručení homogenity) 

 snadná mísitelnost – zajištění homogenity směsi; pomocná látka by měla být 

dostupná s různými velikostmi částic, aby bylo moţné vybrat tu nejvhodnější 

pro smísení s léčivem, jinak dochází k segregaci 

 vhodná velikost částic – vliv na sypnost, lisovatelnost a smísení; obsah prachu 

 kapacita plniva – mnoţství látky, která můţe být smísena s plnivem, aniţ by 

došlo ke zhoršení kvality výlisku 

 stupeň vlhkosti – vliv na lisovatelnost, její dostupnost pro chemickou 

degradaci, mnoţství vázané a volné vlhkosti, hydroskopičnost 

 sypná hustota  

 kompatibilita s léčivem 

 rozpustnost (v GIT) – stupeň disoluce, vliv pH 

 stabilita výlisku – pevnost, objem, barva 

 fyziologická inertnost – toxicita, redukující cukr, osmotický vliv, chuť 

 dostupnost a cena 

 státní schválení 

 

Vzhledem k tomu, ţe neexistuje plnivo, které by splňovalo všechny tyto 

poţadavky, vyuţívá se kombinace většinou dvou pomocných látek, která zajišťuje 

vhodné vlastnosti lisované směsi a zároveň umoţňuje splňovat poţadovaná kritéria 

výlisků. 
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Plniva je moţné rozdělit podle několika hledisek. Jednak podle způsobu aplikace 

tablet (ţvýkací tablety, tablety s řízeným uvolňováním atd.), dále podle chemického 

sloţení – tento způsob rozdělování je upřednostňován. Nedostatkem tohoto způsobu 

rozdělení můţe být to, ţe látky, které jsou si chemicky podobné, mají zcela odlišné 

vlastnosti vhodné pro lisování.  

Existuje také způsob rozdělení podle fyzikálně – mechanických vlastností plniv, 

které je zaloţeno na chování částic v závislosti na rychlosti lisování a vlivu mazadla 

na fyzikální pevnost tablet. Látky se tak dělí do tří skupin: křehké (vysoký sklon 

k fragmentaci jiţ pod nízkým lisovacím tlakem), materiály s nízkým sklonem 

k fragmentaci (k rozlomení dochází po 2. lisovací fázi) a plastické materiály 

(plastická deformace převaţuje nad fragmentací). 

 

Tab. 2: Příklady plniv podle chemického složení (podle Bolhuise a Chowhana):
11

 

skupina zástupce 

celulosa mikrokrystalická celulosa 

práškovaná celulosa 

škrob a jeho deriváty přírodní škroby 

modifikované škroby 

anorganické soli fosforečnan divápenatý 

fosforečnan trivápenatý 

dihydrát síranu vápenatého 

polyoly sorbitol 

manitol 

laktosa a její deriváty monohydrát -laktosa 

bezvodá -laktosa 

bezvodá -laktosa 

sprayově sušená laktosa 

aglomerovaná laktosa 

ostatní cukry dextrosa 

dextrát 

směsná suchá pojiva Ludipress 

Cellactosa 

Pharmatosa DCL 40 
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Nejvýznamnější modifikace suchých pojiv pro zlepšení sypných a lisovacích 

vlastností jsou: 

 

 Mletí a/nebo sítování 

 Speciální krystalizační techniky 

 Sprayové sušení 

 Granulace, aglomerace a obalování 

 Předbobtnání 

 Dehydratace 

 Hybridizace 

2.3.1 Přímo lisovatelné cukry 

2.3.1.1 Laktosa 12, 13, 14 

Laktosa, nebo – li tzv. mléčný cukr (Saccharum Lactis), je redukující disacharid 

tvořený molekulami galaktosy a glukosy spojenými β14 glykosidickou vazbou (4-

O-(b-D-galaktopyranosyl)-b-D-glukopyranosa). 

 

 

 
 

Nachází se v mléce savců v koncentraci 4 (kravské mléko) – 6% (mateřské 

mléko). Její význam je především farmaceutický, sprayově sušená laktosa patří mezi 

nejdéle a nejvíce pouţívané suché pojivo pro přímé lisování. Dále se pouţívá jako 

plnivo do tobolek, méně často pak do lyofilizovaných produktů, nebo jako nosič 

(plnivo) v přípravcích pro inhalaci a v i.v. injekcích. Můţe slouţit jako dětská 

výţiva; pro své mírně projímavé účinky se pouţívá také jako prostředek 

pro normalizaci střevní mikroflóry. 

Laktosa je dostupná v několika formách, které se liší svými fyzikálními 

vlastnostmi, jako je velikost částic a sypnost. To umoţňuje zvolit tu nejvhodnější 
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formu pro jednotlivé pouţití (např. jemná forma se pouţívá pro vlhkou granulaci, 

také je vhodná pro lepší smísení s jinými látkami). 

Vyskytuje se ve formách  a , ve formě krystalické a amorfní.  

 - laktosa se připravuje krystalizací z přesyceného roztoku při teplotě 

do 93,5C, existuje především ve formě monohydrátu, nebo ve dvou bezvodých 

formách (mohou vykazovat hygroskopičnost). Krystalická frakce monohydrátu -

laktosy má velmi dobrou sypnost, ale ne moc dobrou lisovatelnost. Pojivové 

vlastnosti krystalů monohydrátu  - laktosy je moţné zvýšit prostřednictvím 

aglomerace, čímţ získáme aglomerovanou formu laktosy, která je lépe lisovatelná 

neţ klasická sprayově sušená laktosa, avšak ne tak dobře lisovatelná jako Fast-Flo 

laktosa je známá pod názvem Tablettosa. 

Amorfní forma laktosy se získává buď sprayovým sušením suspenze, nebo 

lyofilizací. Neobsahuje ţádné krystaly, proto je velice dobře lisovatelná. 

Pro přímé lisování je nejvhodnější sprayově sušená laktosa. Její výroba probíhá 

tak, ţe se laktosa umístí do vodného roztoku, kde se odstraní případné nečistoty. 

Řízenou krystalizací a následným sprayovým sušením vzniká produkt obsahující 

směs větších krystalů monohydrátu  - laktosy a sférických agregátů jemných 

krystalů, které jsou drţeny pohromadě amorfní hmotou. Tím je zajištěna výborná 

sypnost. Lisovatelnost je však neuspokojivá. Kromě toho má tato laktosa relativně 

nízký diluční potenciál. Průměrně obsahuje asi 5% vlhkosti, volná hladina vlhkosti 

je přitom menší neţ 0,5%, dá se tedy říct, ţe je relativně nehygroskopická.  

Snaha získat sprayově sušenou laktosu, která bude lépe lisovatelná, vedla 

v 70. letech 20.století k představení tzv. Fast-Flo laktosy, obsahující zejména 

sférické agregáty mikrokrystalů monohydrátu laktosy drţených při sobě amorfní 

laktosou, která je ve vyšší koncentraci neţ v běţné sprayově sušené laktose. 

Pro účely přímého lisování tak nahradila tato lépe lisovatelná laktosa sprayově 

sušenou laktosu, která byla pouţívaná do té doby ve směsích pro přímé lisování. 

Tablety se staly 3 – 4krát pevnější. 

Bezvodá laktosa je volně sypná krystalická laktosa bez obsahu vody. 

Nejběţnější forma je vyrobena procesem krystalizace z roztoku při teplotě 

nad 93,5C, kdy vzniká  - forma. Komerčně dostupná  - laktosa obsahuje 70 – 

80%  - formy, zbytek tvoří  - forma. Má dobré tokové vlastnosti a je přímo 

lisovatelná. Lisovatelnost je srovnatelná s Fast-Flo laktosou. Avšak vzhledem 



Teoretická část 

 17 

k poměrně velkému mnoţství jemných částic nemá optimální sypnost. Doporučuje 

se tedy pouţít spolu s mazadlem, jestliţe má být její mnoţství ve směsi pro lisování 

vyšší. Obsahuje méně vlhkosti neţ klasická laktosa, proto se s úspěchem pouţívá 

jako pojivo pro léčiva citlivá na vlhkost. Má také výborné rozpouštěcí vlastnosti.  

Příklady firemních produktů přímo lisovatelných laktos (DCL) jsou 

Pharmatosa
®
 a Tablettosa

®
. 

 

Pharmatosa
 15

 

Aglomerovaná forma přímo lisovatelné laktosy (DCL), fyzikálně a chemicky 

inertní, nízká citlivost k mazadlům a rychlosti lisování, významně zvyšuje sypnost 

a lisovatelnost práškové směsi určené pro přímé lisování. 

 

 Pharmatosa DCL 11 – sprayově sušená laktosa tvořená sférickými pórovitými 

částicemi monohydrátu  - laktosy a amorfní laktosou, zvyšující pevnost 

tablety; stejnoměrné rozdělení velikosti částic zajišťuje výborné tokové 

vlastnosti, pórovitost pak dobré mísící vlastnosti, dá se dokonce pouţít 

i pro nízko-dávkové směsi 

 Pharmatosa DCL 15 – standardní stupeň DCL, charakterizovaná dobrou 

sypností a lisovatelností, nejméně citlivá k absorpci vlhkosti, tablety nemění 

svou tvrdost s časem 

 Pharmatosa DCL 21 – fyzikálně modifikovaná laktosa, neobsahuje ţádnou 

krystalickou vodu, tvořena převáţně  - formou (80%); vylepšená pojivová 

kapacita je největší výhodou, zvýšený diluční potenciál umoţňuje pouţití 

většího mnoţství léčiva do lisované směsi, vhodná pro přímé lisování ţvýkacích 

tablet (díky vysokému obsahu  - laktosy má výbornou rozpustnost) 

 Pharmatosa DCL 40 – obsahuje 95% bezvodé laktosy a 5% laktitolu (zvyšuje 

pevnost tablety i při nízké lisovací síle), nejvyšší diluční potenciál – pouţívá se 

do směsí pro vysoko-dávkové formulace 

 

Tablettosa


 70, 80, 100 
16

  

Aglomerovaná monohydrát  - laktosa, speciálně vyrobená pro přímé lisování 

(kombinace dobré sypnosti vzhledem k obsahu krystalů a dobré lisovatelnosti díky 

jemné struktuře), liší se rozdělením velikosti částic. 
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2.3.1.2 Sacharosa 13, 17, 18 

Sacharosa, nebo – li tzv. řepný, třtinový cukr (Saccharum) je neredukující 

disacharid tvořený molekulami glukosy a fruktosy spojenými 1-2 glykosidickou 

vazbou (α-D-glukopyranosyl-β-D-fruktofuranosid). 

 

 

 

Jedná se o rafinovaný cukr, který se získává z cukrové řepy (bulva obsahuje 14 – 

18% sacharosy) a cukrové třtiny (obsahuje 8 – 17% sacharosy). Její pouţití 

ve farmacii je široké a role nezastupitelná, vyuţívá se jako plnivo či pojivo 

při výrobě tablet (původně nejčastěji ţvýkacích tablet a různých léčebných 

cukrovinek), pouţívá se také k potahování, slouţí jako viskozifiant, konzervans, 

ochucovadlo, atd.
13

 

Je také sloţkou hypertonických roztoků podávaných nitroţilně při mozkových 

edémech. 

Vzhledem ke špatné lisovatelnosti čisté sacharosy se pro účely přímého lisování 

upravuje různými způsoby, vznikají tak modifikované cukry, jejichţ vlastnosti jsou 

vhodnější a umoţňují úspěšnější pouţití. 

Jednou z prvních takto upravených sacharos byl Di-Pac


. Z 97% tvořený 

sacharosou, 3% pak tvoří vysoce modifikované dextriny. Produktem kokrystalizace 

jsou granule sestávající ze stovek malých krystalů sacharosy obalených dextrinem. 

Má dobré tokové vlastnosti. Kluzné látky jsou potřeba pouze při vyšším stupni 

atmosférické vlhkosti. Nejlépe ze všech cukrů si udrţuje barevnou stálost. Diluční 

potenciál je průměrný, pohybující se mezi 20 a 35% účinné látky. Typické je 

pomalé tvrdnutí tablet obsahujících vysoké koncentrace Di-Pacu po skončení 

lisování.  

Dalším přímo lisovatelným cukrem byl Nu-Tab


, obsahující 4% invertního 

cukru (ekvimolární směs levulosy a dextrosy), 0,1 – 0,2% kukuřičného škrobu 

a stearan hořečnatý, zbytek tvoří sacharosa (cca 95%). Má relativně velké rozdělení 
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velikosti částic, coţ způsobuje dobrou sypnost, můţe však způsobovat problémy 

při mísení s ostatními látkami. 

Vzhledem k ostatním cukrům nemá příliš velkou barevnou stálost. 

Sprayově sušená sacharosa nese firemní název Compressuc. Je to nová 

generace cukrů pro přímé lisování. Umoţňuje optimální efektivitu a kvalitu 

produkovaných tablet. Tablety mají vysokou pevnost i při pouţití nízké lisovací 

síly.
18

 

2.3.1.3 Dextrosa 19 - 22 

Dextrosa je označení pro D – glukosu, odvozené od skutečnosti, ţe její roztok 

otáčí rovinu lineárně polarizovaného světla vpravo. Jedná se o tzv. hroznový cukr 

nebo téţ krevní cukr, monosacharid ze skupiny aldohexos.
19

 

V roztoku přechází glukosa do cyklické hemiacetalové formy s šestičlenným 

kruhem (pyranosa), která v rovnováţném stavu za laboratorní teploty 20°C obsahuje 

dva anomery, lišící se orientací hemiacetálového hydroxylu: 36% α-glukopyranosy 

a 64% β-glukopyranosy. 

 

Tyto anomery jsou v dynamické rovnováze a procesem mutarotace 

(viz předchozí reakční schéma) přecházejí jeden v druhý. Čisté anomery v pevné 

fázi můţeme získat krystalizací za určitých podmínek. Při krystalizaci z methanolu 

se vytvářejí krystaly α-D-glukopyranosy, zatímco při krystalizaci z kyseliny octové 

krystaly β-D-glukopyranosy. Při krystalizaci z vodného roztoku obvykle dostáváme 

monohydrát D-glukosy.  

V zelených rostlinách vzniká procesem fotosyntézy z oxidu uhličitého a vody 

za přítomnosti chlorofylu a dodávky energie ve formě světelných kvant, přičemţ 

vzniká kyslík. 
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Čistá D-glukosa se nachází v rostlinách jako jeden z produktů fotosyntézy 

a představuje pro rostliny zásobu energie. Hromadí se především v plodech. Kromě 

toho je podjednotkou řady přírodních oligosacharidů, např. maltosy, sacharosy, 

galaktosy aj. a polysacharidů, např. škrobu nebo glykogenu. Je také součástí mnoha 

heteroglykosidů, vyskytujících se v rostlinách. 

Je také přítomna v krvi a lymfě ţivočichů, i v některých ţivočišných produktech 

(med). 

Můţe se připravit krystalizací z rostlinných šťáv, zejména z hroznů vinné révy, 

ale hlavní metodou její výroby je kyselá nebo enzymatická hydrolýza rostlinného 

škrobu, v Čechách především bramborového. 

D-Glukosa je pro existenci našeho organismu nezbytná. Je to nejrychlejší 

a nejzákladnější zdroj energie pro lidské tělo. Pro některé lidské orgány, zejména 

pro mozek a červené krvinky, je glukosa nepostradatelná, neboť je jejich jediným 

zdrojem energie. Jako energetický zdroj je glukosa vyuţívána i v umělé výţivě 

(infuze) a její roztoky se podávají do ţíly k zavodnění nemocných nebo jako nosiče 

pro jiné léky. Kaloricky je glukosa stejně vydatná jako cukr řepný, má však niţší 

sladivost, přibliţně o 20%. 

Kromě pouţití v lékařství je surovinou pro fermentační výrobu ethanolu 

a alkoholických nápojů (pivo, víno, atp.) alkoholovým kvašením působením 

kvasinek rodu Saccharomyces. Působením jiných mikroorganismů lze vyrábět i jiné 

důleţité organické sloučeniny, jako butan-1-ol , glycerol, aceton, kyselinu mléčnou, 

kyselinu citronovou a jiné. 

Enzymaticky se z ní vyrábí mnohem sladší monosacharid fruktosa.
20

 

Pouţívá se také jako sladidlo a jako přímo lisovatelné plnivo, převáţně 

při výrobě ţvýkacích tablet. Ve srovnání s laktosou je při výrobě tablet potřeba větší 

mnoţství mazadla, tablety jsou méně drolivé s tendencí k tvrdnutí. Mírně redukující 

vlastnosti dextrosy mohou být vyuţity ke zvýšení stability léčiv (nebo jiných 

pomocných látek v tabletovací směsi) citlivých k oxidaci. 

Jeví se jako bezbarvá nebo bílá krystalická látka sladké chuti, bez zápachu. 

Můţe mít také formu granulovaného prášku. Při teplotě pod 50C se získává stabilní 

krystalický monohydrát α-D-dextrosy, zatímco při teplotě nad 50C bezvodá forma. 

Pokud se teplota nadále zvyšuje, získáme β-D-dextrosu. 

Stabilita tablet obsahujících dextrosu se zajistí skladováním v suchých 

podmínkách. 
21
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Přímo lisovatelná dextrosa je označována obchodním názvem Emdex


. Jedná se 

o sprayově sušený produkt, který je tvořen 90 – 92% dextrosy a 3 – 5% maltosy 

(zbytek tvoří polysacharidy glukosy). Je dostupný jak v bezvodé formě, tak 

ve formě monohydrátu (9% vlhkosti). Lisovatelnost obou forem je výborná (podle 

některých zdrojů je lisovatelnost bezvodé formy o něco málo lepší). 

Tablety tvořené Emdex


em vykazují vzrůst pevnosti jiţ během několika málo 

hodin po ukončení lisování. Neovlivňuje to však významně stupeň disoluce. 

Emdex


 má největší velikost částic ze všech běţných přímo lisovatelných plniv. 

To můţe způsobit problémy při mísení, pokud není pouţito jiné plnivo s menší 

velikostí částic k vyplnění prázdných prostor. Při mísení pomocných látek 

s mikronizovaným léčivem se nejprve smísí toto léčivo s velkými částicemi  

Emdex


u, teprve pak se přidávají ostatní sloţky směsi. Zajistí se tak lepší 

homogenita směsi, kdy léčivo ulpí v mezerách na povrchu velkých částic 

Emdex


u a pomocí přiměřených přitaţlivých sil si drţí své místo při dalším 

mísení.
22

 

2.3.1.4 Maltosa 13, 23 - 25 

Maltosa, nebo – li tzv. sladový cukr, patří mezi redukující disacharidy. Je 

tvořena dvěma molekulami glukosy, které jsou spojeny 1-4 glykosidickou vazbou 

(4-O-(α-D-glukopyranosyl)-D-glukopyranosa). Maltosa existuje ve dvou formách, 

a to α-maltosa (ze dvou α-D-glukos) a β-maltosa (α-D-glukosa + β-D-glukosa).
23

 

 

 

 

Získává se částečnou hydrolýzou škrobů (pomocí enzymu diastasy). Nejčastěji 

se vyrábí ve formě koncentrátů. Tvoří podstatnou sloţku sladového koncentrátu 

(Extractum malti), získaného ze sladu (Maltum). Slad se připravuje z naklíčeného 

obilí, nejčastěji z ječmene (Hordeum vulgare), při teplotě asi 15
o
C. Při klíčení 
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vznikají amylasy, které štěpí zásobní škrob endospermu, takţe se uvolňuje maltosa 

a dextriny (delší řetězce sacharidů získané štěpením škrobu).
13 

Vyskytuje se jak v bezvodé formě, tak ve formě monohydrátu. Má podobu 

bílých krystalků nebo krystalického prášku, je sladké chuti (sladivost asi 30% 

sacharosy), bez zápachu. Pouţívá se tedy jako ochucovadlo a také jako plnivo 

pro přímé lisování. 

Krystalická maltosa je komerčně nazývána Advantosa ™ 100. Získává se 

procesem sprayového sušení, díky němuţ vznikají kulovité částice s dobrými 

sypnými vlastnostmi. Je nehygroskopická a velmi dobře lisovatelná.
24

 

Zejména rozdílné velikosti sférických částic (směs jemných a hrubých) zajišťují 

Advantosa ™ 100 výbornou sypnost, pouţívá se tedy k vylepšení sypnosti 

a lisovatelnosti materiálů s nízkou hustotou. Kromě toho zvyšuje rozpadavost jiných 

pomocných látek, jako je např. mannitol, laktosa a celulosa.  

Dá se říct, ţe maltosa má tokové vlastnosti fosfátu divápenatého, lisovatelnost 

mikrokrystalické celulosy a lepší rozpustnost neţ laktosa. Navíc dodává ţádoucí 

chuť nejen ţvýkacím tabletám. Stabilita je zajištěna nízkou reaktivitou s většinou 

pomocných látek.
25

 

2.3.1.5 Fruktosa 26, 27, 28 

Fruktosa, nebo – li tzv. ovocný cukr, patří mezi monosacharidy ze skupiny 

aldohexos. Dříve byla také nazývána levulosa, tento název je odvozen od vlastnosti 

stáčet rovinu polarizovaného světla doleva. 

Volná fruktosa tvoří přednostně pyranoidní šestičlenný kruh (krystalizací 

vyráběná fruktosa), furanoidní se vyskytuje pouze v oligosacharidech (sacharose), 

polysacharidech (inulinu) a v některých fosforečných esterech cukrů.
26

 

            
 

Přirozeně se vyskytuje v medu ve spoustě druhů ovoce (jahody, ostruţiny, 

borůvky, melouny), ale také v některé zelenině (sladké brambory, cibule).  

K její izolaci se pouţívá nejčastěji polysacharid inulin, ale můţe se také získávat 

z dextrosy nebo sacharosy, a to pomocí řady metod. Komerčně se vyrábí 
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krystalizací z fruktosového sirupu, který se získává z hydrolyzovaného 

a izomerovaného obilného škrobu nebo třtinového a řepného cukru. 

Můţe se vyskytovat ve formě bezbarvých krystalů, nebo jako bílý krystalický 

prášek velmi sladké chuti, bez zápachu. 

Pouţívá se jako prostředek pro zvýraznění chuti, sladidlo (tablety, sirupy, 

roztoky) a také jako pomocná látka při výrobě tablet. Sladká chuť je v ústech 

vnímána rychleji neţ u sacharosy nebo dextrosy, právě proto se pouţívá 

ke zvýraznění ovocné chuti a maskování nepříjemné pachuti některých lékových 

forem (ţvýkací tablety, pastilky, léčivé ţvýkačky). 

Fruktosa má vyšší rozpustnost neţ dextrosa a sacharosa, nedochází tedy 

v takové míře ke krystalizaci z roztoků a k usazování ingrediencí, a tím k blokování 

hrdla zásobních lahví. Díky této vlastnosti se také s úspěchem pouţívá 

k doslazování alkoholických nápojů. 

Při přípravě sirupů není potřeba tolik suchého podílu jako při pouţití sacharosy 

pro zajištění poţadované stability. Je však zapotřebí přídavek viskozifiantu 

pro dosaţení sirupovité konzistence. 

Je také sladší neţ některé cukerné alkoholy jako mannitol a sorbitol. Nevýhodou 

však můţe být relativně nízká rychlost lisovacího procesu pro zajištění uspokojivé 

pevnosti a rozpadavosti tablet. Při kombinaci se sorbitolem v poměru 3:1 je moţné 

dosáhnout vhodných vlastností lisovaného materiálu. 

Také pomocí pregranulace z 3,5% povidonu získáme směs s přijatelnými 

vlastnostmi pro přímé lisování. 

Je vhodná jako plnivo do tablet s obsahem hygroskopické léčivé látky, neboť 

zlepšuje profil rozpouštění těchto léčiv tím, ţe působí jako ve vodě rozpustný nosič 

usnadňující jejich smáčení. 

Fruktosa je výrazně hygroskopická při relativní vlhkosti nad 60% 

(při skladování je nutné striktně dodrţet podmínky pro uchovávání). 

Její sladivost je největší ze všech cukrů. Doporučuje se pouţívat diabetikům, 

přestoţe není vhodným zdrojem cukrů, ačkoliv je jako sladidlo pouţívána.
27
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Tab. 3:  Srovnání intenzity sladkosti cukrů: 
28

 

Intenzita  

sladkosti 

Sacharosa  

g/l 

Maltosa  

g/l 

Laktosa  

g/l 

Glukosa 

g/l 

Fruktosa 

g/l 

Cyklamát-Na  

g/l 

10 9,9 28,7 34,7 17,7 8,0 0,3 

20 21,2 60,3 71,6 37,5 17,2 0,66 

30 34,2 95,5 111 60,1 27,9 1,11 

40 49,7 135 154 86,3 40,6 1,72 

50 68,8 181 200 118 56,4 2,67 

60 93,4 234 250 156 77,1 4,87 

 

Z této tabulky vyplývá, ţe největší sladivost má fruktosa, dále pak sacharosa, 

glukosa, maltosa a nejmenší sladivost má laktosa. Pro srovnání, umělá sladidla mají 

sladivost 100x – 1000x vyšší neţ cukry přírodní (fruktosa, sacharosa). 

 

Firemní produkt přímo lisovatelné fruktosy je Advantosa  ™ FS 95. 

 

Advantosa 
TM

 FS 95 
29

 

Ačkoliv fruktosa není přímo lisovatelná a má jen velmi slabé rozpouštěcí 

schopnosti, Advantosa 
TM

 FS 95 je přímo lisovatelná fruktosa, vyrobená společným 

sušením fruktosy a malým mnoţstvím škrobu, čímţ vzniká vynikající směs 

pro farmaceutické, výţivové, vitaminové a jiné aplikační formy. 

Distribuce velikosti částic Advantosy 
TM

 FS 95 významně zlepšuje sypnost, má 

také niţší hygroskopičnost (1 – 2%) neţ standardní fruktosa. 

Vzniklé tablety mají dobrou pevnost při zachování optimální rozpadavosti 

a tvaru. S přídavkem 0,5% stearátu jako kluzné látky jsou její vlastnosti srovnatelné, 

nebo dokonce lepší neţ CanTab


 (dextrosa) a DiPac


 (sacharosa). 

2.3.2 Vivapur 102 30, 31, 32 

Vivapur
® 

102 je mikrokrystalická celulosa vyráběná německou firmou 

J. Rettenmeier & Söhne GmbH+Co. Typ Vivapur 102 (spolu s typem 12) má 

prioritní vyuţití jako suché pojivo pro přímé lisování tablet.  

Při testování citlivosti suchých pojiv na přídavek stearanu hořečnatého pomocí 

hodnot LSR („lubricant sensitivity ratio“) byla zjištěna niţší citlivost u Vivapuru 

102 (vzhledem k Vivapuru 12). Ve srovnání s Avicelem PH-102, byly tablety 
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s Vivapurem 102 pevnější, avšak koncentrace stearanu v mnoţství 0,8% sníţila více 

pojivové vlastnosti Vivapuru 102. 

S prodlouţenou dobou mísení a zvýšenou intenzitou mísení se stearanem klesala 

pevnost tablet u obou typů Vivapuru, prodlouţená doba mísení měla výraznější vliv 

u Vivapuru 12 a zvýšená intenzita mísení u Vivapuru 102.
30

 

Přestoţe by se mohlo na první pohled zdát, ţe Vivapur 12, který má hrubší 

strukturu neţ dobře známá jemná a široce pouţívaná mikrokrystalická celulosa 

označovaná jako Vivapur 102, nemá tak dobré lisovací vlastnosti a jeho pouţití je 

omezeno vzhledem k předpokladům, ţe by mohlo kvůli jeho hrubé struktuře 

docházet při mísení s jemnou strukturou léčivé látky k segregaci, Vivapur 12 má 

vyjímečné tokové vlastnosti. Také struktura obou Vivapurů se liší. Vivapur 102 je 

tvořen hlavně jednotlivými vlákny, kdeţto Vivapur 12 tvoří aglomeráty, které by 

mohly nepříznivě ovlivnit sypnost a tabletovací vlastnosti. Studie, které porovnávaly 

lisovací vlastnosti obou typů Vivapurů v závislosti na přídavku dalších pouţitých 

pomocných látek (laktosa), pouţité léčivé látce (acetaminofenon), lisovacím tlaku 

a úpravami před samotným procesem tabletování (mísení), přinesly tyto výsledky. 

Výsledná tvrdost tablet klesla u obou typů Vivapurů s rostoucím procentem přidané 

laktosy. Při porovnání pevnosti tablet s pouţitím 100% MCC (mikrokrystalická 

celulosa) byly tablety s Vivapurem 102 o 36 – 63% pevnější neţ tablety obsahující 

Vivapur 12. Je to pravděpodobně způsobeno větším povrchem menších částic 

Vivapuru 102, přicházejících do kontaktu s ostatními látkami pouţitými při lisování, 

a tím vzniká vyšší stupeň pevnosti tablet. Také krystalinita, která je u Vivapuru 102 

vyšší, můţe být příčinou této pevnosti. Pro pouţití k přímému lisování s léčivou 

látkou jemné struktury (jako je např. aminofenon) je lepší Vivapur 12 díky své 

hrubší struktuře, která zajišťuje v kombinaci s jemnými částicemi léčiva potřebnou 

sypnost pro přímé lisování. Rozdíl mezi Vivapury je v tomto případě tím větší, čím 

větší je obsah léčivé látky (zřetelné rozdíly byly pozorovány při koncentraci 25% 

aminofenonu v lisovací směsi). Také hmotnostní a obsahová stejnoměrnost tablet 

byla při pouţití Vivapuru 12 lepší. 

Nepotvrdila se ani předpokládaná segregace při kombinaci jemné léčivé látky 

a hrubou pomocnou látkou. Pomocí mísení došlo k rozrušení aglomerátů a částice 

léčivé látky tak mohly ulpět na rozprostřených jednotlivých částicích Vivapuru 12. 

Zdá se, ţe interpartikulární síly, které se vytvořily mezi částicemi obou látek, 
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překonaly tendenci k segregaci. Také nepravidelný povrch částic Vivapuru, 

způsobený krystalickou strukturou, umoţňuje léčivu lépe přilnout.
31

  

Jednotlivé typy Vivapurů se liší velikostí částic, obsahem vlhkosti a sypnou 

hustotou. Celkem je na trhu 11 typů Vivapurů. 

Vivapur označený jako typ 102 má průměrnou velikost částic 90 m, maximální 

obsah vlhkosti 5% a sypnou hustotu 0,31 g/cm
3
. Coţ zapříčiňuje výborné vlastnosti 

pro přímé lisování, kombinace dobré sypnosti a vysoké lisovatelnosti.
32

 

Vivapur sestává z vláken s nestejnorozměrnou strukturou, jejichţ konce jsou 

chomáčkovité. Povrch částic je hladký. Tyto morfologické znaky zajišťují dobré 

tokové vlastnosti a také dobrou lisovatelnost. Ve srovnání s Avicelem PH – 101 

(MCC) mají směsi obsahující Vivapur 101, nebo Vivapur 102 lepší lisovatelnost 

a dávají vznik pevnějším výliskům s delší dobou rozpadu a niţším stupněm disoluce 

aktivní látky.
33

 

2.3.3 Směsná suchá pojiva – význam přípravy a vlastnosti 34, 35 

a) VÝZNAM PŘÍPRAVY 

Ačkoliv existuje mnoţství léčivých látek, které mohou být přímo lisovatelné 

do tablet, pouze pár pomocných látek můţe být pouţito bez jakékoli předchozí 

fyzikální modifikace (např. krystalický monohydrát  α –laktosy je přímo lisovatelný, 

výsledné tablety však nemají vyhovující pevnost pro praktické pouţití, zatímco 

mikrokrystalická celulosa dává vznik extrémně pevným tabletám, přestoţe její 

sypnost je špatná). Z těchto důvodů je pochopitelné, ţe pro přímé lisování je vhodné 

kombinovat výhodné vlastnosti obou těchto látek pro zajištění vyhovujícího výlisku. 

Vlastnosti směsi pro přímé lisování zhodnotil pan Fell 
35

. Uvedl, ţe vztah mezi 

lisovacími vlastnostmi směsi mohou být jen těţko předpovězeny na základě znalostí 

vlastností jednotlivých látek ve směsi. 

Většina látek postrádá některé důleţité vlastnosti ideální pomocné látky 

pro přímé lisování. Procesem sloučení původní látky s jinou tak, aby se zachovaly 

vţdy ty vlastnosti kaţdé z nich, jeţ jsou ţádoucí, vznikají vysoce funkční pomocné 

látky. Optimalizována můţe být sypnost, lisovatelnost, obsahová stejnoměrnost, 

diluční potenciál, citlivost k mazadlům, rozpadavost tablety nebo disoluční profil. 

Objevení a vývoj zcela nových látek je finančně náročný. S objevováním nových 

léčiv a v souvislosti s novými poţadavky na jejich zpracování roste také potřeba 

nových a lepších pomocných látek. Dalšími důvody k hledání nových pomocných 
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látek je také uznání přímého lisování jako procesu volby pro výrobu tablet, poptávka 

po ideálním suchém pojivu, které by současně nahradilo dvě a více pomocných 

látek, a stále se zvyšující rychlost procesu přímého lisování, vyţadující látky 

s dobrou kompresivitou a sypností pro vznik dostatečně pevných tablet v krátkém 

lisovacím čase. Stále není dostatek pomocných látek splňující potřeby specifických 

cílových skupin pacientů (jako jsou diabetici, hypertenzní pacienti a pacienti 

s nesnášenlivostí laktosy nebo sorbitolu). 

V posledních letech se na trhu objevilo mnoho pomocných látek, vyrobených 

specifickým procesem, který umoţňuje vylepšení fyzikálně mechanických vlastností 

výchozích látek pro účely přímého lisování. Tyto materiály často zahrnují více látek. 

Nevýhodou je pevný poměr jednotlivých komponent, proto nemusí být kombinace 

více látek vţdy optimální pro konkrétní léčivou látku nebo dávku v tabletě. 

Těchto pokroků bylo moţné dosáhnout také díky pouţití rozmanitých technik 

od jednoduchého screeningu aţ po krystalové inţenýrství. 

 

b) VLASTNOSTI SMĚSNÝCH SUCHÝCH POJIV 

Směsná suchá pojiva mají vylepšeny fyzikálně mechanické vlastnosti 

bez jakýchkoliv chemických změn. Mezi nejvýznamnější patří tokové vlastnosti, 

lisovatelnost, diluční potenciál a citlivost k mazadlům. 

 

 Tokové vlastnosti 

Regulovanou optimální velikostí částic a rozdělením velikostí částic jsou 

zaručeny vynikající tokové vlastnosti směsných pojiv s minimální závislostí 

na přídavku kluzných látek. Ve srovnání směsných pojiv se směsí stejných 

pomocných látek byly tokové vlastnosti směsných pojiv výrazně lepší. Příčinou je 

zajištění sférického tvaru částic a potřebného povrchu procesem sprayového sušení. 

Směsná pojiva jsou tak zbavena problémů v rozdílnosti plnící hmotnosti, která je 

způsobena špatnou sypností jednotlivých sloţek lisované směsi. A to díky 

impregnaci jedné částice do hmoty druhé, čímţ je redukován hrubý povrch částic 

a vytváří se co nejoptimálnější rozdělení velikostí, a tím lepší sypnost. 
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 Lisovatelnost 

Vylepšené zhušťovací schopnosti směsných pojiv mají za následek vznik tablet 

s optimální pevností. Lepší lisovatelnost je také způsobena lepší pojivovou 

kapacitou (např. přídavek škrobu) a výsledně také lepší rozpadavostí tablet. 

Příkladem je SMCC (křemičitá  mikrokrystalická celulosa). 

 

 Diluční potenciál 

Diluční potenciál je schopnost pomocné látky zachovat si svou funkčnost 

i po zředění jinou látkou v určitém poměru. Většina léčivých látek je špatně 

lisovatelná, potřebují tedy takové pomocné látky, které zajistí dobrou lisovatelnost 

výsledné směsi a samy si zachovají dobrou stlačitelnost. 

Příkladem je Cellactosa. 

 

 Citlivost k mazadlům 

Směsná pojiva se skládají zpravidla z relativně velkého mnoţství křehkého 

materiálu (jako je monohydrát α –laktosy) a malého mnoţství plastického materiálu 

(celulosa), který je fixován mezi nebo na částicích křehké hmoty. Plastický materiál 

zajišťuje výslednému směsnému produktu dobré pojivové vlastnosti vytvořením 

souvislé hmoty s velkou plochou pro navázání jiné látky. Velké mnoţství křehkého 

materiálu také udrţuje nízkou citlivost k mazadlům díky tomu, ţe předejde vzniku 

hutnému systému z mazadla nově vytvořeným povrchem poskytnutým ke kompresi. 

 

 Hromadné výhody 

Silnější pojivová kapacita, masivnější tablety při pouţití malé lisovací síly, 

sníţení nákladů spojených se zajištěním všech látek pro přímé lisování a také 

s obalovým materiálem (eliminace potřeby speciálního balení pro dispenzaci 

pastilek), vylepšení organoleptických vlastností, přináší rozumné výhody pro vlastní 

kombinace (domácí pouţití), uplatňují se také při vývoji generických léčiv. 

Jednoduše řečeno, jediná látka má všechny poţadované vlastnosti pro pouţití 

v procesu přímého lisování. 
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Tab. 4: Zástupci 

Komerční název Sloţení Vlastnosti 

Ludipress


 93% monohydrátu laktosy, 3,5% 

Kollidon


 30 a 3,5% Kollidon


 CL 

Niţší hygroskopičnost, dobrá sypnost, pevnost tablet závislá 

na rychlosti lisovacího procesu 

Ludipress LCE 96,5% monohydrátu laktosy a 3,5% 

Kollidon


 30 

Niţší hygroskopičnost, vyšší pevnost tablet 

Cellactose


 80 75% monohydrátu α –laktosy a 25% 

celulosy 

Vyšší lisovatelnost, příjemná chuť, lepší tabletování 

s niţšími náklady 

MicroceLac


 100 75% monohydrátu α –laktosy a 25% 

MCC 

Schopnost tvořit vysoko dávkové malé tablety, niţší sypné 

vlastnosti 

StarLac
TM

 85% monohydrátu α –laktosy a 15% 

kukuřičného škrobu 

Dobrá sypnost, optimální rozpadavost, výborná pevnost 

tablet 

Pharmatose


 DCL14 95% bezvodé -laktosy a 5% laktitolu Vysoká kompaktibilita, výborné sypné vlastnosti, nízká 

citlivost k lubrikantům 

ProSolv HD


 90, 

ProSolv SMCC


 50, 

ProSolv SMCC


 90 

98% MCC a 2% koloidního dioxidu 

křemíku 

Vysoká kompaktibilita, vysoká vlastní sypnost zvýšená 

lubrikační schopnost, zlepšené mísící vlastnosti, sníţená 

citlivost k vlhké granulaci, lepší pevnost tablet 

Avicel


 CE-15 MCC a guar guma Minimální hrudkovitost, krémová příchuť, celkově 

vylepšená chutnost 

Avicel


 RC-581 

Avicel


-591 

Avicel


 CL-611 

MCC a sodná sůl karboxymethylcelulosy Regulátor viskozity, tixotropní charakter, stabilita 

k výkyvům teploty, výrazná stabilita v čase, dlouhodobá 

eliminace hydratace v čase 

Celocal


 MCC a síran vápenatý Přímo lisovatelný materiál 

Vitacel


 VE-650 65% MCC a 35% uhličitanu vápenatého Přímo lisovatelný materiál, obalování 

LustreClear
TM

 MCC a karagen Vhodný materiál pro potahování 

Formaxx


 CaCO3 70 70% uhličitanu vápenatého a 30% 

sorbitolu 

Vysoká lisovatelnost, výborné ochucovadlo, volně sypné, 

kvalitní obsahová stejnoměrnost, řízené rozdělení velikosti 

částic 

Di-Pac


 97% sacharosy a 3% dextrinu Přímo lisovatelný materiál 

Pharmaburst
TM

 systém sacharidů Vysoká kompaktibilita, příjemná chuť, rychlá rozpadavost 

Advantose 
TM

 FS 95 

Fructose 

95% fruktosy a 5% škrobu Výborná sypnost, dobrá lisovatelnost, dobré drţení tvaru 

tablet, snadné rozmělnění tablety 
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2.4 Použití mazadel v přímém lisování 1, 36 

 

Mazadla (současně většinou i klouzadla) jsou látky, které zlepšují tokové 

vlastnosti tabletoviny a ulehčují plnění matrice a zároveň zmenšují tření mezi 

tabletou a stěnou matrice při vysouvání tablety a zabraňují lepení tablet na stěny 

matrice a plochy razidel. 

 

Při lisování tablet se uplatňují tyto efekty: 

 Efekt mazadla – uplatňuje se hydrofobní charakter těchto látek, 

prodluţují čas rozpadu tablety a zpomalují rozpouštění (mění však také charakter 

povrchu částic a ve větším mnoţství  - nad 1% - sniţují pevnost výlisku) 

 Efekt klouzadla – sníţením interpartikulárního tření (vyplněním 

povrchových nerovností částic) se zlepší plynulý tok tabletoviny do matrice 

 Efekt antiadheziva – sníţením teploty tání směsi se sníţí lepivost 

lisovaného materiálu na stěny matrice a plochy razidel 

 

Většina pomocných látek má schopnost plnit všechny tyto úlohy zároveň., proto 

hranice, při rozdělení těchto pomocných látek na mazadla, antiadhezivní látky 

a kluzné látky, není ostrá. 

 

Vlastnosti ideálního mazadla by měly být následující: 

o pouţití v co nejniţší koncentraci 

o inertnost vůči ostatním sloţkám lisovací směsi 

o snadná dostupnost 

o přijatelná cena 

o minimální vliv na rozpadavost tablet 

 

Ţádné mazadlo nesplňuje všechny vlastnosti ideálního mazadla, 

upřednostňovány jsou ale ty, která splňují většinu z nich (např. stearan hořečnatý). 

2.4.1 Dělení mazadel 

Mazadla je moţné rozdělit na základě jejich fyzikálních vlastností, zejména 

rozpustnosti, respektive nerozpustnosti ve vodě. 
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 Mazadla nerozpustná ve vodě 

 
Tyto látky mají hydrofóbní charakter, a mohou proto negativně ovlivňovat 

rozpad a uvolňování léčivé látky. Z tohoto důvodu by měla být pouţita v co nejniţší 

moţné koncentraci a čas, během kterého je mazadlo přimíseno do směsi, by měl být 

také zkrácen na minimum. Jejich přídavek můţe současně významně sníţit pevnost 

výsledné tablety. 

Přestoţe je jejich pouţití přednostně poţadováno na styčné ploše mezi 

materiálem a stěnou tabletovacího lisu, je moţné je rovněţ přidat přímo do směsi 

připravované pro lisování. V tomto případě je však nutné mít na paměti, ţe 

v přítomnosti rozvolňovadla můţe dojít k obalení částic rozvolňovadla mazadlem, 

a tím ke sníţení jeho účinnosti, zvláště jsou – li obě pomocné látky přidány 

současně v jednom mísícím kroku. Určitým řešením je přidání kaţdé látky zvlášť, 

a to nejprve rozvolňovadlo, pak teprve mazadlo. 

Významným parametrem co se týče efektivity pouţití mazadla, který je 

monitorován, je specifický povrch mazadla. Při pouţití látek s velkým specifickým 

povrchem dochází ke značnému poklesu vypuzovacích sil a pevnosti tablety, tato 

mazadla mohou být také citlivější ke změnám v průběhu mísení. Přítomnost těchto 

látek sniţuje pevnost tablet s plasticky deformujícími se plnivy v důsledku vytvoření 

filmu mazadla na částicích plniva během mísení. Toto se neděje u plniv, která 

se lisují mechanismem drcení částic.
37

 

Mezi nerozpustná mazadla patří stearová kyselina a její hořečnatá a vápenatá 

sůl, glyceryl monostearát, glyceryl palmitostearát, hydrogenované rostlinné oleje, 

hydrogenovaný ricinový olej, lehký minerální olej, tekuté parafíny (zejména 

s nízkou viskozitou) – vhodné pro barevné tablety, polytetrafluoroethylen, 

stearylfumarát sodný, talek (spíše povaţován za kluznou látku, jeho pouţití má však 

spoustu nevýhod) a vosky. 

 Mazadla rozpustná ve vodě 

 

Patří sem spíše hydrofilní látky, které však, jak se zdá, nejsou tak dobrá mazadla 

jako výše zmíněná mazadla ve vodě nerozpustná. 

Přesto vykazují povrchově aktivní vlastnosti a při srovnání stupně disoluce 

výsledných tablet, tablety s laurylsíranem sodným (jako hlavní zástupce této 
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skupiny) měly stupeň disoluce prokazatelně vyšší neţ tablety obsahující jako 

mazadlo stearan hořečnatý. 

Ve výsledném efektu však kompromis mezi potřebnou lubrikací, pevností 

a rozpadavostí tablety splňuje spíše stearan hořečnatý, a to v niţších koncentracích 

(cca 2%), neţ zmíněný laurylsíran sodný (v koncentracích okolo 5%). 

Kromě laurylsíranu sodného sem patří také některé syntetické rozpustné vosky 

připomínající polymery – polyethylenglykoly (PEG 4000, 6000) s vyšší 

molekulovou hmotností. Jejich lubrikační schopnost je menší neţ u stearanu 

hořečnatého. Jejich pouţití je omezeno zejména na šumivé tablety. 

2.4.2 Stearylfumarát sodný 38 

Jedná se o jemný bílý prášek s aglomeráty plochých a kruhovitě tvarovaných 

částic. 

Pouţívá se jako mazadlo při výrobě tablet a tobolek, a to v koncentracích 0,5 – 

2%. Často se také pouţívá v potravinářství (upravení a stabilizace zejména 

pekařských produktů, výrobků obsahujících mouku a zpracovaných obilovin). 

Je povaţován za netoxický a nedráţdivý materiál. 

Získává se reakcí stearylalkoholu s anhydridem kyseliny maleinové, následuje 

izomerace a příprava sodné soli. 

Ve farmaceutickém průmyslu je známý pod obchodní značkou  Pruv


. 

Vzhledem k niţším lubrikačním schopnostem ve srovnání se stearanem hořečnatým 

je nutné pro dosaţení optimálního efektu pouţití vyšších koncentrací. Méně však 

sniţuje pevnost finálního výlisku a disoluci neţ stearan hořečnatý. 

Pouţívá se v případech, kdy není moţné pouţít méně čistá mazadla 

stearanového typu kvůli moţným chemickým inkompatibilitám. 

2.4.3 Stearan hořečnatý 39 

Stearan hořečnatý je ve skutečnosti směs hořečnatých solí mastných kyselin, kde 

převaţují zejména hořečnaté soli kyseliny stearové, palmitové a oleové. Je to jemný 

bílý precipitovaný, nebo mletý prášek nízké sypné hustoty. Má slabý zápach 

stearové kyseliny a charakteristickou chuť. Na dotek je mastný a snadno ulpívá 

na pokoţce. 

Pouţití je široké nejen ve farmaceutickém průmyslu (kluzná látka do tobolek, 

při výrobě tablet, přísada do vaginálních tablet, topických přípravků a ochranných 

krémů), ale také v kosmetice a potravinářství. Je všeobecně povaţován za netoxický 
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pro perorální aplikaci (jeho zvýšené mnoţství však můţe vést k podráţdění sliznice 

gastrointestinálního traktu a průjmu). 

Vyrábí se  reakcí vodného roztoku MgCl2 se stearanem sodným, nebo reakcí 

MgO, Mg(OH)2 nebo uhličitanu hořečnatého s kyselinou stearovou při zvýšené 

teplotě. 

Pro účely mazadla při přímém lisování má výborné antiadhezivní vlastnosti, 

sniţuje však pevnost výlisku a také prodluţuje rozpadavost tablet, a tím oddaluje 

uvolňování léčivé látky. Výsledný vliv na tyto vlastnosti závisí především 

na mnoţství a na době mísení. 

Pouţívá se v koncentracích 0, 25 – 5%. Pro stanovení vhodné koncentrace je 

důleţitým faktorem specifický povrch stearanu i tabletovací směsi.
40

 

Je nekompatibilní se silnými kyselinami, zásadami a solemi ţeleza. Při jeho pouţití 

do směsi pro přímé lisování je potřeba vyhnout se mísení se silně oxidujícími 

materiály. 

2.5 Přímo lisovatelná léčiva  41 

Pouze malé mnoţství léčiv je přímo lisovatelné bez jakékoliv předchozí úpravy. 

V některých případech pouze v krystalické formě nebo ve formě hydrátu. 

Pro nízkodávková léčiva můţe být nízká sypnost a stlačitelnost upravena přidáním 

vhodných pomocných látek. Vysokodávková léčiva (např. kyselina acetylsalicylová, 

NaCl) jsou většinou upravovány  přidáním vhodného mazadla. 

Aby měla léčiva vhodné tokové vlastnosti pro přímé lisování, je poţadováno 

odpovídající rozdělení velikosti částic. Nicméně vzhledem k velkému mnoţství 

vysokodávkových léčiv, které nemohou být přímo lisovatelná, je v tomto případě 

metodou volby příprava tablet pomocí vlhké granulace. 

Existují však léčiva, které jsou citlivá na vlhkost a teplotu (např. kyselina 

askorbová) nebo jejich zpracování metodou vlhké granulace vede ke vzniku 

křehkých tablet (např. paracetamol), a pro tato léčiva byla vyvinuta speciální přímo 

lisovatelná forma. 

Lisovatelnost a stlačitelnost materiálů mohou být upraveny pomocí krystalového 

inţenýrství a úpravy částic. Řízené krystalizační techniky mohou zvýšit jak 

stlačitelnost, tak sypné vlastnosti léčiv (např. modifikace krystalů naproxenu 

sférickou krystalizační technikou – přidání roztoku naproxenu v acetonu do vody 

s následnou aglomerací krystalů s hexanolem, oktanolem, nebo toluenem). 
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Navzdory moţnosti vylepšení vlastností částic léčivé látky pomocí těchto 

speciálních krystalizačních metod, nedočkaly se produkty těchto technik úspěchu 

na komerční úrovni. 

 Kyselina askorbová 41 

Kyselina askorbová patří mezi účinné látky citlivé k vlhkosti, neboť působením 

vlhkosti dochází k degradaci z důvodu oxidačních pochodů, vedoucích 

ke vzniku biologicky aktivní látky. Rozklad je doprovázen hnědnutím. Z tohoto 

důvodu je pro zpracování kyseliny askorbové do tablet volena metoda přímého 

lisování. 

Čistá práškovaná kyselina askorbová postrádá vhodnou sypnost a lubrikační 

vlastnosti, zatímco pouţitím krystalické nebo potaţené kyseliny askorbové vznikly 

tablety uspokojivých kvalit. Při pouţití krystalické formy se středně velkými 

krystaly byly splněny poţadavky přijatelné lisovatelnosti materiálu, relativně velké 

krystaly, které pokrývaly povrch vzniklé tablety, však dodávaly tabletě 

mramorovaný vzhled kvůli odleskům. Potahovaná forma, připravená granulačním 

procesem z práškované kyseliny askorbové a ethylcelulosy v prostředí bezvodého 

rozpouštědla, byla volně sypná a měla zvýšenou stabilitu. Při jejím pouţití však bylo 

potřeba přidání většího mnoţství mazadla. Pouţitím 35 – 40% Sterotexu nebo 

kyseliny stearové bylo moţné se zcela vyhnout přidání alkalických stearanů, které 

by mohly urychlit hnědnutí. Suché smísení krystalické kyseliny askorbové 

s methylcelulosou mělo za následek zvýšení pevnosti tablet, přímo úměrné stupni 

obalení povrchu pojivem. 

Bylo také zjištěno, ţe kyselina askorbová je křehký materiál se slabými 

interpartikulárními vazbami a působením lisovací síly se značně láme, proto je 

nezbytná přítomnost vhodného pojiva, které zvyšuje interpartikulární vazby tak, aby 

materiál reagoval na tlak při lisování elasticky a nedocházelo k fragmentaci. Pomocí 

fluidní granulace je moţné připravit uspokojivě sypný materiál obsahující vysoký 

podíl dobře lisovatelné kyseliny askorbové, a to pouţitím kyseliny askorbové 

s velikostí částic  100 m s vodnými roztoky hydroxypropylcelulosy, 

hydroxypropylmethylcelulosy nebo škrobu ve funkci pojiva. Fluidní granulace 

zajišťuje efektivní pokrytí škrobem (koncentrace pojiva je limitována samotným 

procesem), čímţ je docíleno zvýšení lisovatelnosti a stability ve srovnání s klasickou 

granulací. 
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Tab. 5: Formy kyseliny askorbové dostupné na trhu:  

Obchodní název Sloţení Výrobce 

      C-90 90% mikronizovaných částic 

kys.askorbové, granulovaných se škrobem 

a  laktosou 

Hoffmann-La Roche 

      C-95 95% kys.askorbové + methylcelulosa 

(převáţně) 

Hoffmann-La Roche 

Ascorbic Acid 

98% DC 

kys.askorbová granulovaná s 

methylcelulosou 

Hoffmann-La Roche 

      C-97       97% kys.askorbové a 3% škrobu Takeda 

C-97 SF  

(Sugar-Free) 

      97% kys.askorbové,  

      3% hydroxypropylcelulosy 

Takeda 

 

Při lisování tablet bez pouţití suchého pojiva se objevuje víčkování a praskání 

tablet. Při pouţití 5% mikrokrystalické celulosy nebo kukuřičného škrobu a 1 – 

1,5% stearanu hořečnatého se uvádí (odborné informace dodavatele), ţe je dosaţeno 

vzniku tablet výborné kvality. Podíl vlhkosti je v tomto případě tak nízký, ţe 

prakticky není rozdíl mezi pouţitím stearanu hořečnatého a stearové kyseliny, a tedy 

vliv na zabarvení je potlačen. Přídavek většího mnoţství škrobu má 

vliv na barevnou stabilitu v případě, ţe je stearan hořečnatý ve funkci mazadla. 

Při srovnání komerčně dostupných forem kyseliny askorbové se ukázalo, ţe tablety 

obsahující 5% Avicelu PH 101, 5% škrobu 1500 nebo 5% Emdexu vykazovaly 

víčkování, vrstvení a štípání. Při zvýšení pouţité koncentrace pomocných látek na 

10% vznikaly kvalitní tablety bez jakýchkoliv defektů. 

Pro přímé lisování se také pouţívá modifikace kyseliny askorbové ve formě 

sodné soli, která se upravuje fluidní granulací a kombinací s malým mnoţstvím 

škrobu (SE-99). Má malou velikost částic, coţ zajišťuje dobrou lisovatelnost. 

Vytvořením soli je také redukována kyselá chuť kyseliny askorbové. 

Od roku 1992 je také známa vápenatá sůl kyseliny askorbové, vhodná pro přímé 

lisování (C-CAL-97) v kombinaci s hydroxypropylmethylcelulosou a kyselinou 

vinnou. 
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 Kyselina acetylsalicylová 41 

Přestoţe má kyselina acetylsalicylová dobrou stlačitelnost a sypnost, při studiu 

lisovatelných vlastností však bylo zjištěno, ţe dochází ke zřetelné plastické 

deformaci, která je charakterizována nízko výnosovým tlakem 35 MPa. Pórovitost 

výlisku dosahovala hodnot blízkých nule při lisovacím tlaku do 100 MPa a zřejmě 

záporných hodnot při zvýšení tlaku, neboť se zvýšila skutečná hustota krystalů. 

Ve fázi, kdy došlo k dekompresi, se rychle obnovila počáteční hustota, coţ mělo 

za následek vznik křehkých tablet. Plastické chování je přisuzováno existenci 

vysunutí rovin paralelně s povrchem krystalu. Přitaţlivé síly vycházejí 

z Londonových disperzních sil, působících na ploše skutečného výlisku mezi 

jednotlivými částicemi.  Zřetelná plastická deformace, vedoucí k nízké pórovitosti 

výlisku, by měla nicméně vést k produktům s vysokou mechanickou pevností. 

Studie však prokázaly, ţe výlisky jsou křehké, odlamují se po obvodu po zrníčkách, 

coţ svědčí o slabých interpartikulárních silách, a také dochází k narušení samotných 

krystalů. Zjistilo se, ţe výlisek je schopen část energie poskytnuté v lisovací fázi 

vracet zpět ve fázi dekomprese, a to přímo úměrně lisovací síle. Elastická 

regenerace během přerušení lisovacího tlaku je příčinou přerušení kontaktů mezi 

jednotlivými částicemi, a tím dochází ke sníţení mechanické pevnosti výlisku. Můţe 

to být také způsobeno zvýšením krystalické hustoty. Lisovací tlak zřejmě způsobuje 

polymorfní změny,a  tím změny v krystalické hustotě. 

Pro přímé lisování je tedy vhodná úprava kyseliny acetylsalicylové, a to formou 

granulačního nebo speciálního krystalizačního procesu, který pomůţe zlepšit tokové 

vlastnosti. Jedním z dodavatelů takového produktu je např. Bayer a Rhöne-Poulenc. 

 Paracetamol 41 

Paracetamol je vysokodávkové léčivo, které má špatnou sypnost a lisovatelnost. 

Krystalická a práškovaná forma paracetamolu dává za vznik slabým tabletám, 

u kterých se objevuje víčkování. Během lisovacího tlaku se přerušují 

interpartikulární vazby, coţ se projeví jako víčkování po vysunutí tablety z lisu, 

přestoţe se tableta během lisovacího procesu nerozlomí díky vysoké elastické 

regeneraci, zaloţené na působení van der Waalsových sil mezi částicemi materiálu. 

Lisovací vlastnosti mohou být zvýšeny procesem suchého nebo vlhkého 

obalování pojivem. Přidáním Avicelu PH 101 k práškovému paracetamolu se 

odstraní víčkování a vrstvení, sypnost tohoto materiálu však není dostačující. 
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Přimísením methylcelulosy nebo jiného suchého pojiva ke krystalickému 

paracetamolu se zvýší pojivové vlastnosti směsi, pevnost tablet je však závislá 

na stupni obalení povrchu pojivem. Pojivo má především zajistit zvýšení 

interpartikulárních sil, které tak mohou lépe odolávat lisovacímu tlaku. Efektivnější 

je pouţití roztoků pojiva neţ suchých pojiv. 

Pevnost výsledných tablet závisí také na efektivitě obalení částic paracetamolu 

pouţitím vhodné granulační techniky. Jako vhodnější se ukázalo sprayové sušení 

vedle vlhké granulace, které zajistilo vysokokoncentrované pokrytí povrchu 

pojivem. Obalený paracetamol projevoval po této úpravě lepší plastickou deformaci. 

Jako pojivo se pouţíval 4% hydrolyzát ţelatiny. Brzy se však ukázalo, ţe tablety 

jsou křehké. Dnes se pouţívá směs 90% paracetamolu a 10% částečně 

předbobtnaného škrobu, komerčně označovaná jako Compap. Připravuje se 

sprayovým sušením, aby byla zajištěna dobrá lisovatelnost a sypnost a také jednotné 

rozdělení velikostí částic. Compac WSE je tvořen 95% paracetamolu a 5% ve vodě 

rozpustných pomocných látek. Produkty vhodné k okamţitému pouţití jsou 

označeny jako Compac L (Compac coarse L), které obsahují 90% paracetamolu 

a 10% pomocných látek (předbobtnaný škrob, povidon, krospovidon a kyselina 

stearová). Další přímo lisovatelný komerčně dostupný materiál obsahující 

paracetamol je Compac CPM (90% paracetamolu a 0,55% chlorfeniramin maleátu) 

a Codacet-60 (76% paracetamolu a 15% fosfátu kodeinu). 

 Další přímo lisovatelné účinné látky 41 

Vitaminy skupiny B (thiamin, pyridoxin, riboflavin, nikotinamid) 

Vitamin E (práškovaný, obsahující 500 I.U. vitaminu E na gram ve formě dl--

tokoferol acetátu, dispergovaného ve hmotě  hydrolyzované ţelatiny; částice jsou 

obaleny malým mnoţstvím křemičité kyseliny) 

Acetát vitaminu A 

Niacinamid askorbát (granulačním procesem vytvořená směs kyseliny askorbové  

niacinamidu) 

Laktát vápenatý 

Ibuprofen (DCI-63, DCI-90 – směs ibuprofenu, polyvinylpyrrolidonu, kukuřičného 

škrobu a dalších pomocných látek) 
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3 Cíl práce 
Cílem práce bylo studium pevnosti a rozpadu tablet z Advantosy ™ FS 95 a její 

směsi s mikrokrystalickou celulosou Vivapurem
 

102 v poměru 1:1 v závislosti 

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

modelových léčivých látek. 
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4 Experimentální část 

4.1 Použité suroviny 

 

Advantosa 
TM

 FS 95 (SPI Pharma Group, France), č. šarţe: 2J538-06 

95% fruktosa, 5% škrob 

Velikost částic:   840 m – 2,3% 

    420 m – 56,7% 

    250 m – 81,4% 

    177 m – 86,9% 

Sypná hustota:  0,51 g/cm
3 

Setřesná hustota:  0,59 g/cm
3
 

Obsah vlhkosti:  0,6 % 

 

Vivapur
 

102 (J. Rettenmaier  Söhne GmbH + Co., Rosenberg, SRN), 

č. šarţe: 5610202521 

mikrokrystalická celulosa 

Velikost částic:   250 m –  1% 

    75 m – 56% 

    32 m – 80% 

Sypná hustota:  0,34 g/cm
3 

Setřesná hustota:  0,46 g/cm
3
 

Obsah vlhkosti:  4,1% 

 

Pruv


 (J. Rettenmaier  Söhne GmbH + Co., Rosenberg, SRN), 

č. šarţe: 31000303 

stearylfumarát sodný 

Specifický povrch: 1, 2133 m
2
/g 

 

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

Specifický povrch: 1, 6083 m
2
/g 
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Acidum ascorbicum (Northeast General Pharmaceutical Factory, Čína), 

č. šarţe: 04110135 

kyselina askorbová 

Vyhovuje poţadavkům ČL 2002, jeho Doplňku 2003. 

 

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

0603311 

kyselina acetylsalicylová 

Vyhovuje poţadavkům ČL 2005. 
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4.2 Použité přístroje a zařízení 

 

Analytické váhy AND HR-120 

Výrobce: AD Company, Limited, Japan 

Váţivost: max. 120 g 

Citlivost: 0,1 mg 

 

Digitální váhy KERN 440-33N 

Výrobce: GOTTL KERN  SOHN GmbH 

Váţivost: max. 200 g  

Citlivost: 0,01g 

 

Mísící krychle KB 15S 

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Krychle z nerez oceli, umístěná na pohonné jednotce Erweka AR 401, 

s nastavitelnou rychlostí otáček a objemem 3,51 l 

 

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 zatěţování. Pro lisování tablet na tomto přístroji bylo pouţito 

zvláštního přípravku sloţeného 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  Co, Solothurn, Švýcarsko 

Motorem poháněný přístroj, určený  pro měření rozměrů tablet a síly potřebné 

k destrukci radiálně situované tablety s konstantní rychlostí zatěţování. 

 

Přístroj na stanovení doby rozpadu tablet a tobolek Erweka ZT 301 

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Zařízení na stanovení doby rozpadu tablet dle poţadavků ČL 2005. 
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4.3 Postup práce 

V mísící krychli byly připraveny tabletoviny uvedené v tabulkách 6 a 7. Pomocí 

materiálového testovacího stroje,  a do něj vloţené matrice s tabletovinou, byly 

vylisovány tablety. U těchto tablet byla testována pevnost v tahu a rozpad. 

Naměřené a vypočítané hodnoty byly zaznamenány do tabulek a graficky 

zpracovány, aby bylo moţné lépe porovnat zjištěné výsledky. 

4.3.1 Příprava tabletovin 

 

Sloţení tabletovin 

 

Tab. 6: Směsi s mazadly (mnoţství jednotlivých látek je uvedeno v gramech) 

Označení směsi Advantosa 
 
™ FS 95 Vivapur


102    stearan hořečnatý Pruv


 

1 29,70 - 0,30 - 

2 29,70 - - 0,30 

3 15,00 15,00 - - 

4 14,85 14,85 0,30 - 

5 14,85 14,85 - 0,30 

 

Tab. 7: Směsi s léčivými látkami (mnoţství jednotlivých látek je uvedeno v gramech) 

Označ. 

směsi 

 Advantosa ™ FS 95 Vivapur


102   Stearan             

hořečnatý 
  Pruv


 Kys. 

acetylsalicylová 

Kys. 

askorbová 

6 9,90 - 0,20 - 9,90 - 

7 9,90 - - 0,20 9,90 - 

8 5,00 5,00 - - 10,00 - 

9 4,95 4,95 0,20 - 9,90 - 

10 4,95 4,95 - 0,20 9,90 - 

11 9,90 - 0,20 - - 9,90 

12 9,90 - - 0,20 - 9,90 

13 5,00 5,00 - - 10,00 - 

14 4,95 4,95 0,20 - - 9,90 

15 4,95 4,95 - 0,20 - 9,90 

 

Směsi byly připraveny v mísící krychli stupňovitým mísením, přičemţ 

mazadlo se přidalo vţdy nakonec na dobu 5 minut. Směs suchých pojiv se mísila 5 

min. Pokud bylo přidáno léčivo, tak se směs mísila 7 minut. Mnoţství připravené 
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směsi bez léčiva bylo vţdy 30g a s léčivem 20g. Rychlost mísení byla 17 otáček za 

minutu. 

4.3.2 Příprava tablet 

Tabletovina byla kvantitativně vloţena do matrice se zasunutým dolním 

lisovacím trnem, který byl upevněn jistícím čepem, lehce sklepána a shora byl 

volně zasunut horní lisovací trn. Připravená matrice s tabletovinou byla vloţena 

mezi čelisti materiálového testovacího stroje a při nastavené lisovací síle byly 

vylisovány tablety. Rychlost posunu horního lisovacího trnu byla 40 mm/min. Po 

oddálení čelistí se matrice vyjmula a vysunutím dolního lisovacího trnu po 

odstranění jistícího čepu a tlakem shora na horní lisovací trn byla získána tableta.   

Matrice byla po kaţdém lisovacím procesu pečlivě očištěna. 

Pro lisovaní tabletoviny bez léčivých látek byly pouţity 3 lisovací síly, a to 10, 

12,5 a 15 kN, pro směsi s léčivými látkami byla pouţita lisovací síla 12,5 kN. 

Z kaţdé směsi se lisovalo 16 tablet (10 tablet pro testování pevnosti a 6 tablet pro 

zjištění rozpadu). Kaţdá tableta měla plochý tvar s rovnými hranami bez půlící 

rýhy, průměr 12,9 mm a hmotnost 0,5000 g  0,0010 g. 

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

Destrukční síla se měřila na Schleunigerově přístroji pro kaţdých 10 tablet 

jednotlivých směsí, a to nejdříve 24 hodin po jejich vylisování. 

Po vloţení tablety mezi čelisti přístroje byla nejprve změřena její výška (tableta 

byla vloţena axiálně), poté byla tableta vloţena radiálně, byl změřen průměr a došlo 

k rozdrcení tablety, přičemţ se zaznamenala síla v Newtonech, potřebná k destrukci 

vloţené tablety. 
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Pevnost tablet v tahu se vypočítala dle následujícího vzorce:
42

  

   

hd

F
P







2
 

 
P.....pevnost tablet v tahu [MPa] 
F.....destrukční síla [N] 
d.....průměr tablety [mm] 
h.....výška tableta [mm] 

 
Hodnota LSR (Lubricant Sensitivity Ratio) udává citlivost suchých pojiv 

k přídavku mazadla a je ji moţné spočítat pomocí průměrné hodnoty, získané 

z jednotlivých 10 hodnot, pevnosti tablet v tahu dosazením do níţe uvedeného 

vzorce : 

 

  
Csu

CslCsu
LSR


  

 
Csu.....pevnost tablet bez přídavku mazadla 
Csl.....pevnost tablet s přídavkem mazadla 

 

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

mazadla z hlediska sníţení pojivové kapacity.
43

 

4.3.4 Měření doby rozpadu tablet 

Stejně jako pevnost, byla doba rozpadu tablet měřena aţ po 24 hodinách 

po vylisování, a to u 6 tablet z kaţdé jednotlivé směsi. K měření byl pouţit přístroj 

pro stanovení doby rozpadu tablet dle poţadavků ČL 2005, tvořený lázní s čištěnou 

vodou zahřátou na teplotu 37  1ºC, do níţ byl ponořen košíček s 6 trubicemi. 

Do kaţdé trubičky byla vloţena jedna tableta a po spuštění svislého pohybu košíčku 

v lázni se začal odpočítávat čas. V okamţiku úplného rozpadu  tablety byl 

zaznamenán čas, experiment byl ukončen v okamţiku, kdy se rozpadla poslední 

tableta (na síťce nebyl ţádný zbytek). Voda v lázni byla vyměněna a opětovně 

vytemperována pro následující měření. 

 

Hodnoty obou měření byly zpracovány pomocí počítačových programů Excel 

a QC Expert.  
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5 Tabulky a grafy 

Vysvětlivky k tabulkám a grafům: 

h……………………. výška tablet 

F……………………. destrukční síla 

P……………………. pevnost tablet v tahu 

IS…………………… interval spolehlivosti pro průměr pevnosti 

                               (spolehlivost 95 %) 

ISR………………….. interval spolehlivosti pro průměr doby rozpadu     (spolehlivost 

95 %)  

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

                                 průměr pevnosti 

sR…………………… výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr doby 

rozpadu 

s´………………….. výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot  

(pro LSR) 

LSR………………… hodnota „lubricant sensitivity ratio“ citlivost pojiva na 

                                 přídavek mazadla 

LS…………………... lisovací síla 

DR………………….. doba rozpadu 

Stat…………………. statistické údaje 

AFS 95……………... Advantosa FS 95 

A 100………………. Advantosa 00 

V 102……………….. Vivapur
® 

102 

St…………………… stearan hořečnatý 

Pr…………………… stearylfumarát sodný - Pruv 
®

 

AAC………………... kys. acetylsalicylová 

AASC………………. kys. askorbová 

 

Průměr tablet = 12,9 mm 
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5.1 Tabulky 

PEVNOST TABLET V TAHU 

    

    

    

Tab. č. 1    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 10 kN 

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

2,95 56 0,9368   

2,94 61 1,0239   

2,95 55 0,9201   

2,93 56 0,9432 ØP = 0,9543 

2,93 56 0,9432 s = 0,0443 

2,95 57 0,9535 IS = 0,0317 

2,93 59 0,9937   

2,92 53 0,8957   

2,92 54 0,9126   

2,95 61 1,0205   

    

Tab. č. 2    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,83 72 1,2556   

2,85 73 1,2641   

2,82 69 1,2075   

2,87 63 1,0833 ØP = 1,1815 

2,83 66 1,1509 s = 0,079 

2,84 69 1,1990 IS = 0,0565 

2,84 71 1,2338   

2,84 71 1,2338   

2,86 59 1,0181   

2,87 68 1,1693   
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Tab. č. 3    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 15 kN 

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

2,80 85 1,4981   

2,80 93 1,6391   

2,79 92 1,6273   

2,77 90 1,6034 ØP = 1,6121 

2,77 97 1,7282 s = 0,0916 

2,77 86 1,5322 IS = 0,0655 

2,80 83 1,4629   

2,79 98 1,7335   

2,79 95 1,6804   

2,81 92 1,6157   

    

    

    

    

Tab. č. 4    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10 kN 

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

2,92 48 0,8112   

2,92 55 0,9295   

2,96 52 0,8670   

2,92 49 0,8281 ØP = 0,8847 

2,92 51 0,8619 s = 0,0432 

2,90 55 0,9360 IS = 0,0309 

2,91 52 0,8819   

2,93 54 0,9095   

2,93 53 0,8927   

2,92 55 0,9295   
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Tab. č. 5    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,85 70 1,2121   

2,85 71 1,2294   

2,87 66 1,1349   

2,85 73 1,2641 ØP = 1,2078 

2,84 64 1,1121 s = 0,056 

2,85 74 1,2814 IS = 0,04 

2,83 68 1,1858   

2,87 69 1,1865   

2,83 69 1,2032   

2,84 73 1,2685   

    

    

    

    

Tab. č. 6    

    

ADVANTOSA FS 95 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 15 kN 

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

2,80 81 1,4276   

2,76 89 1,5914   

2,79 87 1,5389   

2,79 94 1,6627 ØP = 1,5487 

2,78 87 1,5444 s = 0,0867 

2,78 92 1,6332 IS = 0,062 

2,84 87 1,5118   

2,81 85 1,4928   

2,80 94 1,6568   

2,80 81 1,4276   
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Tab. č. 7    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

lisovací síla 10 kN 

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

3,13 131 2,0655   

3,11 138 2,1898   

3,11 134 2,1264   

3,10 136 2,1650 ØP = 2,1906 

3,12 141 2,2303 s = 0,0896 

3,11 140 2,2216 IS = 0,064 

3,10 143 2,2765   

3,09 147 2,3477   

3,11 130 2,0629   

3,09 139 2,2200   

    

    

    

    

Tab. č. 8    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

lisovací síla 12,5 kN 

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

3,05 172 2,7830   

3,03 165 2,6874   

2,93 175 2,9475   

2,98 167 2,7656 ØP = 2,7906 

3,00 165 2,7143 s = 0,0832 

2,98 165 2,7325 IS = 0,0592 

2,98 172 2,8484   

2,98 175 2,8981   

2,95 164 2,7435   

2,98 168 2,7822   
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Tab. č. 9    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

lisovací síla 15 kN 

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

2,96 196 3,2678   

2,91 200 3,3918   

2,93 190 3,2002   

2,93 199 3,3518 ØP = 3,1987 

2,92 180 3,0421 s = 0,1127 

2,93 186 3,1328 IS = 0,0806 

2,93 185 3,1160   

2,94 192 3,2229   

2,97 186 3,0906   

2,91 187 3,1713   

    

    

    

    

Tab. č. 10    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearanu hořečnatého, lisovací síla 10 kN 

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

3,03 79 1,2867   

3,02 73 1,1929   

3,02 81 1,3236   

2,98 79 1,3083 ØP = 1,2975 

3,02 84 1,3727 s = 0,0522 

3,03 81 1,3193 IS = 0,0373 

3,05 78 1,2621   

3,02 80 1,3073   

3,04 77 1,2500   

3,03 83 1,3518   
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Tab. č. 11    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,93 101 1,7012   

2,94 98 1,6450   

2,92 103 1,7408   

2,92 107 1,8084 ØP = 1,6895 

2,92 99 1,6732 s = 0,0551 

2,92 99 1,6732 IS = 0,0394 

2,93 97 1,6338   

2,92 99 1,6732   

2,91 96 1,6281   

2,93 102 1,7180   

    

    

    

    

Tab. č. 12    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearanu hořečnatého, lisovací síla 15 kN 

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

2,90 130 2,2123   

2,85 118 2,0433   

2,85 120 2,0799   

2,84 127 2,2069 ØP = 2,1351 

2,82 123 2,1525 s = 0,0735 

2,82 124 2,1700 IS = 0,0526 

2,86 121 2,0879   

2,83 123 2,1449   

2,83 116 2,0228   

2,83 128 2,2321   
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Tab. č. 13    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearylfumarátu sodného, lisovací síla 10 kN 

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

3,10 90 1,4328   

3,07 94 1,5111   

3,10 92 1,4646   

3,07 93 1,4950 ØP = 1,4616 

3,07 90 1,4468 s = 0,0311 

3,04 91 1,4773 IS = 0,0223 

3,07 88 1,4146   

3,07 92 1,4789   

3,08 89 1,4260   

3,09 92 1,4693   

    

    

    

    

Tab. č. 14    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,95 125 2,0911   

2,98 127 2,1032   

2,96 130 2,1674   

2,97 127 2,1103 ØP = 2,1391 

2,92 130 2,1971 s = 0,0456 

2,93 130 2,1896 IS = 0,0326 

2,98 127 2,1032   

2,93 131 2,2064   

2,96 126 2,1007   

2,93 126 2,1222   
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Tab. č. 15    

    

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1 % stearylfumarátu sodného, lisovací síla 15 kN 

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

2,90 156 2,6547   

2,87 148 2,5449   

2,88 151 2,5875   

2,87 155 2,6653 ØP = 2,6443 

2,81 153 2,6870 s = 0,0663 

2,82 157 2,7475 IS = 0,0474 

2,90 155 2,6377   

2,88 159 2,7246   

2,87 149 2,5621   

2,85 152 2,6320   

    

    

    

    

Tab. č. 16    

    

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ  

V POMĚRU 1:1 

1 % stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,85 59 1,0216   

2,80 60 1,0575   

2,81 62 1,0889   

2,79 65 1,1497 ØP = 1,0695 

2,81 61 1,0713 s = 0,0511 

2,79 58 1,0259 IS = 0,0365 

2,82 56 0,9800   

2,84 64 1,1121   

2,82 61 1,0675   

2,82 64 1,1200   
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Tab. č. 17    

    

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ  

V POMĚRU 1:1 

1 % stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,83 67 1,1684   

2,80 68 1,1985   

2,80 61 1,0751   

2,80 64 1,1280 ØP = 1,1460 

2,79 67 1,1851 s = 0,0394 

2,82 63 1,1025 IS = 0,0302 

2,80 65 1,1456   

2,79 66 1,1674   

2,80 67 1,1809   

2,80 64 1,1280   

    

    

    

Tab. č. 18    

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A  50% KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

lisovací síla 12,5 kN 

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

2,93 77 1,2969   

2,96 84 1,4005   

2,92 78 1,3183   

2,89 81 1,3832 ØP = 1,3625 

2,93 76 1,2801 s = 0,0568 

2,92 84 1,4197 IS = 0,0407 

2,92 82 1,3859   

2,92 77 1,3014   

2,92 84 1,4197   

2,92 84 1,4197   
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Tab. č. 19    

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,88 54 0,9253   

2,86 56 0,9663   

2,83 55 0,9591   

2,84 61 1,0600 ØP = 0,9791 

2,87 54 0,9285 s = 0,0465 

2,86 56 0,9663 IS = 0,0333 

2,87 60 1,0317   

2,86 58 1,0008   

2,86 59 1,0181   

2,85 54 0,9351   

    

    

    

Tab. č. 20    

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,90 70 1,1912   

2,89 71 1,2124   

2,89 66 1,1270   

2,87 62 1,0661 ØP = 1,1118 

2,84 63 1,0947 s = 0,0561 

2,87 61 1,0489 IS = 0,0401 

2,87 66 1,1349   

2,88 61 1,0453   

2,88 64 1,0967   

2,87 64 1,1005   
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Tab. č. 21    

    

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,70 15 0,2742   

2,67 12 0,2218   

2,68 14 0,2578   

2,70 13 0,2376 ØP = 0,2339 

2,70 14 0,2559 s = 0,0232 

2,69 13 0,2385 IS = 0,0166 

2,70 12 0,2193   

2,65 12 0,2235   

2,63 11 0,2064   

2,66 11 0,2041   

    

    

    

    

Tab. č. 22    

    

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,78 26 0,4616   

2,70 31 0,5666   

2,71 24 0,4371   

2,75 22 0,3948 ØP = 0,4453 

2,74 27 0,4863 s = 0,0612 

2,73 21 0,3796 IS = 0,0438 

2,74 27 0,4863   

2,75 21 0,3769   

2,71 26 0,4735   

2,78 22 0,3905   
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Tab. č. 23 

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

lisovací síla 12,5 kN 

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

2,81 56 0,9835   

2,76 55 0,9834   

2,81 65 1,1416   

2,78 57 1,0119 ØP = 1,0414 

2,75 59 1,0588 s = 0,0689 

2,76 55 0,9834 IS = 0,0493 

2,75 64 1,1485   

2,75 56 1,0050   

2,79 63 1,1144   

2,76 55 0,9834   

    

    

    

Tab. č. 24    

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

1% stearanu hořečnatého, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,67 15 0,2772   

2,67 16 0,2957   

2,75 18 0,3230   

2,67 17 0,3142 ØP = 0,3037 

2,70 18 0,3290 s = 0,0212 

2,70 15 0,2742 IS = 0,0152 

2,70 17 0,3107   

2,70 17 0,3107   

2,73 18 0,3254   

2,67 15 0,2772   
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Tab. č. 25 

    

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

1% stearylfumarátu sodného, lisovací síla 12,5 kN 

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

2,67 11 0,2033   

2,68 15 0,2762   

2,70 18 0,3290   

2,78 13 0,2308 ØP = 0,2673 

2,69 14 0,2568 s = 0,0401 

2,69 15 0,2752 IS = 0,0287 

2,68 12 0,2210   

2,67 16 0,2957   

2,69 17 0,3119   

2,71 15 0,2732   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Tabulky a grafy 

 59 

STATISTICKÉ ÚDAJE PRO PEVNOST TABLET V TAHU A HODNOTY LSR 

 

 

 

Tab. č. 26 

 

ADVANTOSA ™ FS 95 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS 

1% St 

10 0,9543 0,0443 0,0317 

12,5 1,1815 0,0790 0,0565 

15 1,6121 0,0916 0,0655 

1% Pr 

10 0,8847 0,0432 0,0309 

12,5 1,2078 0,0560 0,0400 

15 1,5487 0,0867 0,0620 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 27       

       

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS LSR s´ 

- 

10 2,1906 0,0896 0,0640 - - 

12,5 2,7906 0,0832 0,0592 - - 

15 3,1987 0,1127 0,0806 - - 

1% St 

10 1,2975 0,0522 0,0373 0,4077 0,0107 

12,5 1,6895 0,0551 0,0394 0,3946 0,0085 

15 2,1351 0,0735 0,0526 0,3325 0,0104 

1% Pr 

10 1,4616 0,0311 0,0223 0,3328 0,0097 

12,5 2,1391 0,0456 0,0326 0,2335 0,0089 

15 2,6443 0,0663 0,0474 0,1733 0,0113 
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Tab. č. 28 

     

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØP [MPa] s IS 

1% St 12,5 1,0695 0,0511 0,0365 

1% Pr 12,5 1,1460 0,0394 0,0302 

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

- 12,5 1,3625 0,0568 0,0407 

1% St 12,5 0,9791 0,0465 0,0333 

1% Pr 12,5 1,1118 0,0561 0,0401 

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% St 12,5 0,2339 0,0232 0,0166 

1% Pr 12,5 0,4453 0,0612 0,0438 

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

- 12,5 1,0414 0,0689 0,0493 

1% St 12,5 0,3037 0,0212 0,0152 

1% Pr 12,5 0,2673 0,0401 0,0287 
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DOBA ROZPADU TABLET A JEJÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

         

         

Tab. č. 29        

         

ADVANTOSA FS 95 

1% stearanu hořečnatého 

LS DR Stat. LS DR Stat. LS DR Stat. 

[kN] [min] údaje [kN] [min] údaje [kN] [min] údaje 

10 

8,78 Ø 

12,5 

7,98 Ø 

15 

9,73 Ø 

8,82 9,35 8,03 8,52 9,92 10,39 

9,23 sR 8,07 sR 10,30 sR 

9,67 0,47 8,30 0,74 10,77 0,48 

9,80 ISR 8,88 ISR 10,80 ISR 

9,80 0,50 9,87 0,78 10,82 0,51 

         

         

         

         

Tab. č. 30        

         

ADVANTOSA FS 95 

1% stearylfumarátu sodného 

LS DR Stat. LS DR Stat. LS DR Stat. 

[kN] [min] údaje [kN] [min] údaje [kN] [min] údaje 

10 

5,58 Ø 

12,5 

4,87 Ø 

15 

7,42 Ø 

5,60 6,46 4,90 5,22 7,45 7,70 

6,77 sR 5,23 sR 7,72 sR 

6,93 0,68 5,30 0,28 7,85 0,22 

6,93 ISR 5,48 ISR 7,87 ISR 

6,95 0,71 5,53 0,30 7,90 0,23 
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Tab. č. 31        

         

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

LS DR Stat. LS DR Stat. LS DR Stat. 

[kN] [min] údaje [kN] [min] údaje [kN] [min] údaje 

10 

3,63 Ø 

12,5 

7,97 Ø 

15 

18,82 Ø 

3,65 4,02 8,48 9,00 19,20 20,12 

4,07 sR 8,60 sR 20,10 sR 

4,10 0,32 8,85 0,86 20,58 0,93 

4,32 ISR 10,02 ISR 20,93 ISR 

4,35 0,33 10,05 0,90 21,10 0,98 

         

         

         

         

         

Tab. č. 32        

         

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS DR Stat. LS DR Stat. LS DR Stat. 

[kN] [min] údaje [kN] [min] údaje [kN] [min] údaje 

10 

8,80 Ø 

12,5 

17,33 Ø 

15 

19,78 Ø 

8,80 9,23 17,33 17,80 19,90 19,99 

8,80 sR 17,33 sR 19,93 sR 

9,67 0,47 18,27 0,51 19,97 0,16 

9,67 ISR 18,27 ISR 20,15 ISR 

9,67 0,49 18,27 0,53 20,22 0,17 
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Tab. č. 33 

         

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS DR Stat. LS DR Stat. LS DR Stat. 

[kN] [min] údaje [kN] [min] údaje [kN] [min] údaje 

10 

15,47 Ø 

12,5 

23,10 Ø 

15 

25,47 Ø 

15,53 16,07 23,15 23,22 25,53 26,06 

16,03 sR 23,18 sR 25,68 sR 

16,13 0,51 23,23 0,10 26,22 0,58 

16,58 ISR 23,33 ISR 26,72 ISR 

16,70 0,54 23,35 0,10 26,75 0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 34   

   

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

58,18 Ø 

58,47 58,68 

58,65 sR 

58,78 0,32 

58,97 ISR 

59,05 0,34 
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Tab. č. 35 

   

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

90,53 Ø 

90,90 91,37 

93,30 sR 

93,55 1,57 

96,50 ISR 

97,30 1,64 

   

   

   

   

 

 

Tab. č. 36 
  

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

3,43 Ø 

3,52 3,82 

3,58 sR 

3,77 0,39 

4,27 ISR 

4,32 0,41 

   

   

   

   

   

   

 

   



Tabulky a grafy 

 65 

Tab. č. 37 

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

1% stearanu hořečnatého 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

5,37 Ø 

5,43 5,75 

5,82 sR 

6,57 0,29 

6,68 ISR 

6,72 0,30 

   

   

   

   

 

 

Tab. č. 38  

 

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

1% stearylfumarátu sodného 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

13,35 Ø 

13,42 13,89 

13,47 sR 

14,20 0,53 

14,42 ISR 

14,47 0,56 
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Tab. č. 39 

   

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearanu hořečnatého 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

8,53 Ø 

8,63 9,01 

9,03 sR 

9,22 0,35 

9,28 ISR 

9,35 0,37 

   

   

   

   

 

 

Tab. č. 40   

   

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% stearylfumarátu sodného 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

3,32 Ø 

3,47 3,65 

3,75 sR 

3,78 0,28 

3,78 ISR 

3,78 0,29 

   

   

   

   

   

   

 

   



Tabulky a grafy 

 67 

Tab. č. 41 

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

0,78 Ø 

0,82 1,01 

1,08 sR 

1,12 0,17 

1,13 ISR 

1,15 0,88 

   

   

   

   

 

 

Tab. č. 42   

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

1% stearanu hořečnatého 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

0,45 Ø 

0,48 0,52 

0,50 sR 

0,53 0,05 

0,55 ISR 

0,58 0,05 
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Tab. č. 43 

   

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

1% stearylfumarátu sodného 

LS  DR Stat. 

[kN] [min] údaje 

12,5 

0,28 Ø 

0,30 0,36 

0,33 sR 

0,37 0,06 

0,42 ISR 

0,43 0,07 
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STATISTICKÉ ÚDAJE DOBY ROZPADU TABLET 

     

     

     

Tab. č. 44     

     

ADVANTOSA FS 95 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

1% St 

10 9,35 0,47 0,50 

12,5 8,52 0,74 0,78 

15 10,39 0,48 0,51 

1% Pr 

10 6,46 0,68 0,71 

12,5 5,22 0,28 0,30 

15 7,70 0,22 0,23 

     

     

     

     

Tab. č. 45     

     

ADVANTOSA FS 95 A VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

- 

10 4,02 0,32 0,33 

12,5 9,00 0,86 0,90 

15 20,12 0,93 0,98 

1% St 

10 9,23 0,47 0,49 

12,5 17,80 0,51 0,53 

15 19,99 0,16 0,17 

1% Pr 

10 16,07 0,51 0,54 

12,5 23,22 0,10 0,10 

15 26,06 0,58 0,61 
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Tab. č. 46 

 

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ACETYLSALICYLOVÁ V POMĚRU 1:1 

Mazadlo LS [kN] ØDR [min] sR ISR 

1% St 12,5 58,68 0,32 0,34 

1% Pr 12,5 91,37 1,57 0,64 

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ACETYLSALICYLOVÉ 

- 12,5 3,82 0,39 0,41 

1% St 12,5 5,75 0,29 0,30 

1% Pr 12,5 13,89 0,53 0,56 

ADVANTOSA FS 95 A KYS. ASKORBOVÁ V POMĚRU 1:1 

1% St 12,5 9,01 0,35 0,37 

1% Pr 12,5 3,65 0,28 0,29 

ADVANTOSA FS 95, VIVAPUR
® 

102 V POMĚRU 1:1  

A 50 % KYS. ASKORBOVÉ 

- 12,5 1,01 0,17 0,88 

1% St 12,5 0,52 0,05 0,05 

1% Pr 12,5 0,36 0,06 0,07 
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5.2 Grafy 

Graf č. 1 

 

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

 

Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle: 

Advantosa ™ FS 95 a Vivapur 
®
102 v poměru 1:1
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Graf č. 3 
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Graf č. 4 

 

Závislost doby rozpadu na lisovací síle: 
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Graf č. 5 

 

Závislost doby rozpadu na lisovací síle: 

Advantosa ™ FS 95 a Vivapur 
®
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Graf č. 6 
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Graf č. 7 
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Graf č. 8 
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Graf č. 9 
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Graf č. 10 
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6 Diskuse 
Advantosa FS 95 je přímo lisovatelná fruktosa s 5% přídavkem škrobu, který 

zlepšuje její tabletovací charakteristiky. Tato práce měla za úkol studovat vlastnosti 

výlisků z této látky, konkrétně pevnost a dobu rozpadu. Hodnotily se také tablety 

ze směsi Advantosy FS 95 s mikrokrystalickou celulosou Vivapurem 102 v poměru 

1:1. Vlivovými faktory byly lisovací síla, přídavkem dvou typů mazadel stearanu 

hořečnatého a stearylfumarátu sodného v koncentraci 1% a přídavkem dvou typů 

modelových léčivých látek kyseliny askorbové a kyseliny acetylsalicylové 

v koncentraci 50%. Lisovací síly byly voleny s ohledem na předpokládaný pokles 

pevnosti u tablet s léčivy, tedy aby se pevnost tablet z Advantosy FS 95 s mazadly 

a její směsi s Vivapurem 102 pohybovala kolem nebo nad horní hranicí optimální 

pevnosti tablet v tahu (1,11 MPa).
44

 Konkrétně se jednalo o 10, 12,5 a 15 kN, 

přičemţ směsi s léčivy byly lisovány jen lisovací silou 12,5 kN. Léčivé látky byly 

voleny na základě rozdílného mechanismu lisování a různé rozpustnosti ve vodě.  

Výsledky práce jsou shrnuty v tabulkách č. 1 – 46 a v obrázcích č. 1 – 10 . 

Na obrázku č. 1 je závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle pro Advantosu FS 

95 s mazadly. S výjimkou lisovací síly 10 kN, kdy je pevnost výlisků niţší 

s Pruvem, není v rámci typu pouţitého mazadla mezi hodnotami statisticky 

významný rozdíl. Stejná závislost je uvedena na obrázku č. 2, tentokrát pro směs 

Advantosy FS 95 s Vivapurem 102 v poměru 1:1. V tomto případě byla lisována 

i směs suchých pojiv bez mazadla, neboť to bylo moţné díky mazacímu účinku 

mikrokrystalické celulosy. Výlisky z čisté Advantosy FS 95 nebylo moţné vylisovat 

bez mazadla z důvodu vysokého tření látky během lisování a jejímu lepení na trny. 

U směsi Advantosy FS 95 s Vivapurem 102 se projevila plastická deformace 

mikrokrystalické celulosy, neboť u látek s tímto mechanismem lisování dochází 

vlivem přípravku mazadla k poklesu pevnosti výlisků.
37

 Tento pokles byl výraznější 

v případě přídavku stearanu hořečnatého. Hodnoty LSR (,,lubricant sensitivity 

ratio“) byly tedy vyšší pro stearan a v případě obou mazadel klesaly s lisovací silou 

(jsou uvedeny v tabulce č. 27). Obrázek č. 3 porovnává pevnosti výlisků z Advatosy 

FS 95 a její směsi s Vivapurem 102. Jednoznačně nejvyšší pevnost mají tablety 

s čisté směsi suchých pojiv bez mazadel. Směs suchých pojiv poskytuje pevnější 

tablety i s mazadly a s významně niţší pevností vlivem stearanu. Zde se nejspíš 

uplatňuje větší specifický povrch stearanu, který je důleţitý pro pokrytí 
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mezipovrchů plasticky se deformující mikrokrystalické celulosy, jejíţ přítomnost 

způsobuje pokles pevnosti. 

Na obrázku č. 4 je uvedena závislost doby rozpadu na lisovaví síle 

pro Advantosu FS 95 s mazadly. Kratší doba rozpadu je u tablet s Pruvem, coţ by 

odpovídala menší hydrofobitě této látky. Rostoucí závislost byla zaznamenána 

pouze mezi lisovacími silami 12,5 a 15 kN. Stejná závislost, ale pro výlisky 

ze směsi Advantosy FS 95 a Vivapuru 102 je na obrázku č. 5. Přídavek mazadla 

ke směsi suchých pojiv prodlouţil doby rozpadu, ale v tomto případě byl výraznější 

zásah Pruvu. Díky větší hydrofobitě stearanu by se dal očekávat jeho větší zásah 

do rozpadu. Navíc u lisovací síly 15 kN nebyl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl mezi hodnotami pro čistou směs a směs se stearanem. Na obrázku č. 6 jsou 

porovnány závislosti dob rozpadu tablet na lisovací síle pro Advantosu FS 95 a její 

směsi s Vivapurem 102. Z uvedeného vyplývá, ţe nejdelší doba rozpadu byla 

zaznamenána u tablet ze směsi suchých pojiv s Pruvem. Nejkratší doba rozpadu 

výlisků nebyla stejná pro všechny lisovací síly, u lisovací síly 10 kN byla 

zaznamenána nejkratší doba rozpadu pro směs suchých pojiv bez mazadel, 

u lisovacích sil 12,5 a 15 kN byla u Advantosy FS 95 s Pruvem. Pevnost tablet 

s léčivy je uvedená na obrázku č. 7. Významně pevnější jsou výlisky s kyselinou 

acetylsalicylovou, a to v případě samotné Advantosy FS 95 i směsi suchých pojiv. 

Pevnosti z těchto výlisků jsou na horní hranici optimální pevnosti tablet (0,56 - 1,11 

MPa)
44

, stejně jako jediná hodnota tablet s kyselinou askorbovou, a to je směs léčiva 

se suchými pojivy bez mazadel. Ostatní výlisky s kyselinou askorbovou mají 

při dané lisovací síle velmi nízkou pevnost, která je pod hranicí optimální pevnosti. 

Plastická deformovatelnost kyseliny acetylsalicylové umoţnila dobrou lisovatelnost 

směsi tohoto léčiva s Advantosou FS 95 i její směsi s Vivapurem 102. Lisovací silou 

12,5 kN se tak získaly výlisky s dostatečnou pevností. Doba rozpadu výlisků je 

uvedena na obrázku č. 8. Výlisky s kyselinou acetylsalicylovou měly výrazně delší 

dobu rozpadu nejen díky jejich větší pevnosti, ale také špatné rozpustnosti léčiva 

ve vodě, na rozdíl od kyseliny askorbové, která je ve vodě dobře rozpustná. 

Extrémně dlouhou dobu rozpadu měly výlisky s čistou Advantosou FS 95 

a s mazadly (se stearanem 59 min, s Pruvem 91 min). Tyto hodnoty chybí v grafu, 

neboť významně niţší hodnoty by pak nebyly v grafu patrné. U dob rozpadu výlisků 

ze směsí Advantosy FS 95 a Vivapuru 102 je patrná rozvolňovací účinnost 

mikrokrystalické celulosy.  
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Grafická část je nad rámec práce doplněná porovnáním pevnosti a doby rozpadu 

výlisků z Advantosy FS 95 s Advantosou 100, coţ je přímo lisovatelná maltosa. 

Hodnoty pevnosti a dob rozpadu jsou uvedeny pro lisovací sílu 10 kN a jsou 

převzaty z předešlé rigorózní práce
45

. 

Obrázek č. 9 porovnává pevnosti výlisků z obou Advantos s mazadly a jejich 

směsí s Vivapurem 102 v poměru 1:1. Z uvedeného je patrná vyšší pevnost tablet 

z Advantosy 100 a v případě obou látek větší zásah Pruvu do pevnosti tablet. 

Vivapur 102 navýšil pevnost tablet z obou Advantos, ale vyšší pevnost měly opět 

výlisky s Advantosou 100. V případě směsi Vivapuru 102 s Advantosou 100 

způsobil větší pokles pevnosti přídavek Pruvu, u směsi s Advantosou FS 95 to byl 

stearan hořečnatý. Na obrázku č. 10 jsou znázorněny doby výlisků z Advantos 

s mazadly a jejich směsí s Vivapurem 102 v poměru 1:1. Navzdory niţší pevnosti 

měly delší dobu rozpadu tablety z Advantosy FS 95. Nejspíš je to dáno přítomností 

malého mnoţství škrobu, který se nerozpouští, ale bobtná. Maltosa i fruktosa jsou 

velmi dobře rozpustné ve vodě, proto se výlisky z Advantosy 100 rozpadají rychleji 

a to tzv. pasivním mechanismem rozpadu
46

. Přídavek mazadel měl u studovaných 

látek opačný zásah, v případě Advantosy 100 prodlouţil dobu rozpadu více Pruv, 

v případě Advantosy FS 95 stearan hořečnatý. Doba rozpadu výlisků byla delší 

v případě směsi Vivapuru 102 s Advantosou FS 95  kromě směsi bez  mazadel, kdy 

nebyl statisticky významný rozdíl mezi hodnotami pro směs s Advantosou FS 95 

a s Advantosou 100. Je také zajímavé, ţe výlisky směsi s Advantosou 100 s mazadly 

měly kratší dobu rozpadu neţ ze směsi bez mazadel, coţ by se díky hydrofobitě 

mazadel nepředpokládalo. Mazadla prodlouţila dobu rozpadu v případě výlisků 

ze směsi Advantosa FS 95 a Vivapur 102, a to tak, ţe delší doby rozpadu způsobil 

přídavek Pruvu. 
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7 Závěr 
Výsledky práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. S výjimkou lisovací síly 10 kN, kdy je pevnost výlisků z Advantosy FS 95 niţší 

s Pruvem, není v rámci typu pouţitého mazadla mezi hodnotami pevnosti 

statisticky významný rozdíl. 

2. V případě směsi Advantosy FS 95 a Vivapuru 102 v poměru 1:1 došlo vlivem 

přídavku mazadel k poklesu pevnosti výlisků a to výrazněji v případě stearanu 

hořečnatého. 

3. Největší pevnost měly tablety z čisté směsi suchých pojiv bez mazadel, pevnost 

byla vyšší i s mazadly v porovnání s tabletami z Advantosy FS 95. 

4. Doba rozpadu tablet z Advantosy FS 95 byla delší v případě přídavku stearanu 

hořečnatého. 

5. Doba rozpadu tablet ze směsi Advantosy FS 95 a Vivapuru 102 v poměru 1:1 

byla prodlouţena přídavkem mazadel, výraznější zásah způsobil Pruv. 

6. Z porovnání dob rozpadu výlisků ze samotné Advantosy FS 95 a směsi suchých 

pojiv vyplývá, ţe delší dobu rozpadu měly výlisky ze směsi suchých pojiv 

s Pruvem. 

7. V případě tablet s léčivy byly pevnější tablety s kyselinou acetylsalicylovou, 

které měly také výrazně delší dobu rozpadu neţ tablety s kyselinou askorbovou. 

Výlisky z Advantosy FS 95 s mazadly a s kyselinou acetylsalicylovou měly 

extrémně dlouhou dobu rozpadu, která se sníţila přítomností mikrokrystalické 

celulosy. 

8. Z porovnání výlisků z Advantosy FS 95 a Advantosy 100 při lisovací síle 10 kN 

vyplynula vyšší pevnost tablet z Advantosy 100 a větší zásah Pruvu do pevnosti 

tablet v případě obou látek. Delší dobu rozpadu měly tablety z Advantosy FS 95. 

V případě směsí obou Advantos s Vivapurem 102 v poměru 1:1 byly opět 

pevnější výlisky s Advantosou 100. Rozdíl byl v zásahu mazadel, neboť u směsi 

s Advantosou FS 95 způsobil větší pokles stearan hořečnatý, u směsi 

s Advantosou 100 stearylfumarát sodný. Doba rozpadu výlisků byla delší 

u výlisků ze směsi Vivapuru 102 s Advantosou FS 95, mazadla zde na rozdíl 

od druhé směsi dobu rozpadu prodlouţila a to výrazněji v případě Pruvu. 
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8 Souhrn 
V této diplomové práci je studována pevnost a doba rozpadu tablet z přímo 

lisovatelné fruktosy – Advantosy 
™

 FS 95, vyráběné společným sušením fruktosy 

a malým mnoţstvím škrobu, a to jak čisté, tak ve směsi s mikrokrystalickou 

celulosou – Vivapurem


 102  v poměru 1:1 v závislosti na lisovací síle 10, 12,5 

a 15 kN, přídavku dvou typů mazadel ve stejné koncentraci 1% (stearan hořečnatý 

a stearylfumarát sodný) a modelových účinných látek v koncentraci 50% (kyselina 

acetylsalicylová, kyselina askorbová). Pouţité lisovací síly byly 10, 12,5 a 15 kN, 

výlisky s léčivy byly lisovány jen silou 12,5 kN. 

S výjimkou lisovací síly 10 kN nebyl v hodnotách pevnosti tablet z Advantosy 

FS 95 statisticky významný rozdíl v rámci typu pouţitého mazadla. Výlisky 

ze směsi Advantosy FS 95 s Vivapurem v poměru 1:1 měly pevnost vyšší neţ z čisté 

Advantosy FS 95, ale významně sníţenou přídavkem mazadel, více stearanem 

hořečnatým. Doba rozpadu tablet byla prodlouţena přídavkem mazadel v případě 

Advantosy FS 95 i její směsi s Vivapurem 102, přičemţ nejdelší dobu rozpadu měly 

výlisky ze směsi suchých pojiv s Pruvem. Tablety s kyselinou acetylsalicylovou 

měly vyšší pevnost a delší dobu rozpadu neţ s kyselinou askorbovou, a to v případě 

samotné Advantosy FS 95 i její směsi s Vivapurem 102. Z porovnání vlastností 

výlisků z Advantosy FS 95 s přímo lisovatelnou maltosou Advantosou 100 

při lisovací síle 10 kN vyplynula niţší pevnost tablet, ale delší doba rozpadu tablet 

z Advantosy FS 95. V případě směsi s Vivapurem 102 v poměru 1:1 byly opět 

pevnější tablety s Advantosou 100, rozdíl byl v zásahu mazadel, neboť u této směsi 

způsobil větší pokles pevnosti stearylfumát sodný, u směsi s Advantosou FS 95 

stearan hořečnatý. Doba rozpadu byla delší u výlisků ze směsi Vivapuru 102 

s Advantosou FS 95, u níţ mazadla na rozdíl od směsi s Advantosou 100 dobu 

rozpadu prodlouţila. 

 

SUMMARY 

 

In this work is studied mechanical strenght an disintegration time of tablets 

from direct compressed fructose – Advantose 
™

 FS 95, prepared by coprocessing 

method of spray-drying of fructose and a small amount of starch and its mixture 

with microcrystalline cellulose Vivapur 102 in the ratio of 1:1 according 
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to the compression force 10, 12,5 and 15 kN, addition of two lubricants (magnesium 

stearate, Pruv) in the same concentration 1% and addition of two model active 

substances (acetylsalicylic acid and ascorbic acid) in the concentration 50%. Used 

compression force for compression of mixtures with active substances was 12,5kN. 

There was no statistically significant difference in values of mechanical strenght 

of tablets from Advantose FS 95 in terms of type of used lubricant except 

for the compression force 10 kN. Tablets from the mixture of Advantose FS 95 

and Vivapur 102 in the ratio of 1:1 had higher mechanical strenght  than the tablets 

only  from Advantose FS 95 . Nevertheless the mechanical strenght was  markedly  

lower by the addition  of lubricants and more by the addition of  magnesium 

stearate. Disintegration time was prolonged by the addition of lubricants in the case 

of tablets with Advantose FS 95 and its mixture with Vivapur 102. The longest 

disentigration time had the tablets from the mixture of   the dry binders with Pruv. 

The strenght of the tablets with acetylsalicylic acid was higher than with ascorbic 

acid, also the disintegration time was longer in the case of acetylsalicylic acid, both 

Advantose FS 95 alone and its mixture with Vivapur 102. Tablets of Advantose FS 

95 had lower mechanical strenght  and longer disintegration time when compressed 

with a force of 10 kN in comparison to  directly compressible maltose 

Advantose 100. Tablets of Adventose 100 had  higher strenght even in comparison 

to the mixture with Vivapur 102 in the ratio of 1:1. The difference was  

in interference of lubricants, because decline of the strenght was caused in this case 

by natrium stearylfumarate. And in case of Advantose FS 95 by magnesium stearate. 

Tablets made from the mixture of Vivapur 102 and Advantose FS 95 had longer 

disintegration time than the tablets from the mixture of Advantose 100, because the 

lubricants in the mixture of Advantose FS 95 and Vivapur 102 made disintegration 

time longer. 
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