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1. Abstrakt, Abstract 

 

Abstrakt 

Práce hodnotí a porovnává lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro přípravu 

hydrofilních gelových matricových tablet s tramadol hydrochloridem. Jako směsná suchá 

pojiva byly použity látky Prosolv
®

 SMCC 90 a Disintequik
™

 MCC 25. Zvolené typy 

hypromelosy byly Methocel
™

 Premium K4M a Methocel
™

 Premium K100M 

v koncentracích 30 % a 50 %. Jako mazadlo byl použit stearan hořečnatý v koncentraci  

1 %. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a 

pevnosti tablet v tahu. 

Hodnoty celkové energie lisování byly u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 vyšší ve 

srovnání s Disintequikem
™

 MCC 25 při stejné lisovací síle, tramadol je lehce snížil. U 

tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 byly hodnoty vyšší u koncentrace 50 % obou typů 

Methocelu
™

. V případě Prosolvu
®
 SMCC 90 byly hodnoty plasticity vyšší oproti 

tabletovinám s Disintequikem
™

 MCC 25, především u 30 % koncentrace obou typů 

Methocelu
™

. Tramadol plasticitu lehce snížil. Tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90 

poskytovaly pevnější tablety. Tramadol pevnost tablet snížil, hodnoty pevnosti se 

vyrovnaly pro všechny testované směsi s Prosolvem
®
 SMCC 90. V případě Disintequiku

™
 

MCC 25 byly tablety výrazně pevnější s 50 % koncentrací obou typů Methocelu
™

.   

 

Abstract 

This thesis evaluates and compares compressibility of directly compressible tableting 

materials for the preparation of hydrophilic gel matrix tablets containing tramadol 

hydrochloride. Prosolv
®

 SMCC 90 and Disintequik
™

 MCC 25 were used as the dry 

binders. Hypromelloses Methocel
™

 Premium K4M and Methocel
™

 Premium K100M were 

used in concentrations of 30 % and 50 %. Magnesium stearate was used as the lubricant in 

concentration of 1%. The compressibility was evaluated by means of the energy profile of 

the compression process  and determination of tensile strength of the tablets. 

The tableting materials with Prosolv
®
 SMCC 90 exhibited the higher values of the total 

energy of compression than those with Disintequik
™

 MCC 25 at the same compression 
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forces, tramadol decreased these values slightly. The tableting materials with Disintequik
™

 

MCC 25 exhibited higher values of the total energy of compression in 50% concentration 

of both Methocels
™

. In the case of Prosolv
®
 SMCC 90 the values of plasticity were higher 

than at tableting materials with Disintequik
™

 MCC 25, particularly in 30% concentration 

of both types of Methocel
™

. Tramadol decreased the plasticity slightly. The tableting 

materials with Prosolv
®
 SMCC 90 provided stronger tablets. Tramadol decreased the 

strength of tablets and the strength values were similar for all the tested mixtures with 

Prosolv
®
 SMCC 90. The strength of tablets with Disintequik

™
 MCC 25 was considerably 

higher in 50% concentration of both Methocels
™

.   
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2. Zadání 

 

Cílem práce bylo zhodnotit lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin určených 

pro přípravu hydrofilních gelových matricových tablet s tramadol hydrochloridem. 

Testovaly se tabletoviny s dvěma typy směsných suchých pojiv a dvěma viskozitními typy 

hypromelosy. Obsažená směsná suchá pojiva byla silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 

Prosolv
®
 SMCC 90 a Disintequik

™
 MCC 25. Použité hypromelosy byly Methocel

™
 

Premium K4M a K100M v koncentracích 30 % a 50 %, jako mazadlo byl použit stearan 

hořečnatý v koncentraci 1 %. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu 

lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. 
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3. Úvod  

 

 Tramadol je centrálně působící analgetikum a je strukturálně podobný kodeinu a 

morfinu. Skládá se ze dvou enantiomerů, z nichž oba přispívají k analgetickému účinku 

prostřednictvím jiného mechanismu. Využívá se k tlumení bolesti akutní, chronické a 

hlavně neuropatické. Mezi jeho výhody patří účinnost, má menší nežádoucí účinky  

ve srovnání se silnějšími opiáty a může se zvýšit jeho účinek kombinací s neopiátovými 

analgetiky. Na trhu je dostupný v kapkách, kapslích, perorálních tabletách s prodlouženým 

uvolňováním, v čípcích, roztocích pro intramuskulární, intravenózní a subkutánní injekce. 

Pro delší dobu užívání tramadolu je nejvhodnější perorální léková forma s prodlouženým 

uvolňováním.
1
 Využívají se proto hydrofilní matricové tablety, které sníží frekvenci 

dávkování tablet pacienty. Nejjednodušší způsob výroby matricových tablet je metoda 

přímého lisování. Pro přímé lisování jsou nezbytná suchá pojiva, která plní funkci plniva i 

pojiva zároveň. V současné době se navíc prosazují tzv. směsná suchá pojiva, která 

vznikají metodou „coprocessingu“. Tyto látky obsahují kombinace suchých pojiv, případně 

i jiných pomocných látek, a zlepšují vlastnosti tabletovin i vzniklých tablet. Navíc to 

bývají často látky multifunkční, takže zkracují proces výroby.
2
 

 Hodnocení lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin s dvěma typy směsných 

suchých pojiv pro matricové tablety s tramadolem se stalo náplní této práce. 
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4. Teoretická část 

 

4.1. „Coprocessing“ jako metoda vývoje nových pomocných  

 látek 
2-6

 

Ve výrobě tablet došlo k radikální změně v důsledku zavedení přímého lisování a 

tabletovacích lisů již v 60. letech minulého století. Vzhledem k výše uvedené technologii 

se zvýšila poptávka po využití nových pomocných látek, případně nových multifunkčních 

pomocných látek.
3
 

 Pomocné látky se zlepšenou funkcí mohou být získávány vývojem nových 

chemických pomocných látek, nových upravených již existujících látek a nových 

kombinací látek. Jakákoliv nová chemická látka, která je vyvinuta jako pomocná látka, 

musí projít zdlouhavými fázemi regulačního schválení, což je velmi nákladný proces. 

Nejúspěšnější koncepcí vývoje nových pomocných látek byl vývoj nových upravených již 

existujících pomocných látek, nicméně funkci lze zvýšit jen do určité míry, což je dáno 

vlivem omezení rozsahu modifikace. Zajímavou příležitostí je vývoj nových kombinací 

stávajících pomocných látek. Vývoj těchto kombinací je složitý proces, protože jedna 

pomocná látka může zasahovat do stávajících funkcí jiné pomocné látky. V průběhu let 

došlo především k vývoji kombinování těchto pomocných látek na úrovni subčástic 

metodou „coprocessingu“ neboli „spoluzpracováním“. „Coprocessing“ byl původně použit 

v potravinářském průmyslu pro zlepšení stability, smáčivosti, rozpustnosti a ke zlepšení 

vlastností potravinářských přísad.
2,3

 

Cílem kombinace vybraných pomocných látek je vzájemné doplňování funkčnosti, 

maskování nežádoucích vlastností jednotlivých pomocných látek, poskytování lepší 

funkčnosti a lepších vlastností, než je tomu u fyzikálních směsí.
2,3,4

 „Coprocessing“ je 

především zaměřen na řešení problémů vztahujících se na tokové vlastnosti, lisovatelnost a 

schopnost rozpadu tablet a pak hlavně na vývoj kombinace plnivo-pojivo.
5
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Vzhledem k tomu, že metoda „coprocessingu“ poskytuje vysoce funkční pomocné 

látky, má přesto jednoduchý výrobní postup. Zahrnuje pouze smíchání dvou nebo i více 

pomocných látek ve formě homogenní disperze nebo roztoku a potom následuje společné 

sprejové sušení, precipitace nebo krystalizace.
6
  

Volba pomocných látek je prováděna podle jejich materiálových charakteristik, 

vlastností, nákladů a dostupnosti.
6
 Na modifikování fyzikálně-mechanických vlastností 

pomocných látek, hlavně s ohledem na lisovací a tokové chování, mají velký vliv 

materiálové charakteristiky. Materiálové charakteristiky pevných látek můžeme rozdělit do 

tří skupin, podle reakce na působení mechanické síly. První skupinou jsou elastické 

materiály, které se vrátí do původního stavu po ukončení působení síly, jsou tedy plně 

reverzibilní. Druhou skupinou jsou plastické materiály, u kterých dochází k trvalým 

změnám tvaru v důsledku působení síly. Třetí skupinou jsou křehké materiály, kde po 

působení síly dojde k rychlému šíření trhliny v celém materiálu, tedy k fragmentaci. 

V konečném důsledku nemůžeme většinu materiálů jednoznačně zařadit do jednotlivých 

skupin. Léčiva vykazují všechny tři vlastnosti, kde jedna z nich je převládající, čímž je 

obtížné jednoznačně vymezit vlastnosti příznivé pro lisovatelnost.
5
 

 „Coprocessing“ poskytuje jedinečný nástroj na pozměňování fyzikálně-

mechanických vlastností pomocných látek. „Coprocessing“ využívá hlavně kombinace 

plastických a křehkých pomocných látek. Příkladem může být Celaktosa
®
80 složená 

ze   75 % laktosy (křehký materiál) a z 25 % práškové celulosy (plastický materiál). Tato 

konkrétní kombinace poskytuje výhodu v tom, že brání uložení většího množství elastické 

energie, která vznikla v průběhu lisovacího procesu, takže dojde následně jen k malé 

stresové relaxaci a sníží se i náchylnost k víčkování a vrstvení. Existují i další příklady, 

kde dochází  ke změně poměru plastického a křehkého materiálu, kde může naopak 

převládat plastický materiál.
5
 

Tokové vlastnosti prášků jsou obvykle určeny velikostí částic, distribucí částic a 

tvarem částic. Klíčový účinek na míchání prášků a na výslednou hmotnostní stejnoměrnost 

pevné lékové formy mají velikost částic a jejich distribuce. Pokud se vyskytují v práškové 

směsi různé velikosti částic, dochází v produktu k segregaci během výroby. Pokud se 

vyskytují nepravidelné tvary částic, přispívá to ke zhoršení tokových vlastností. 

„Coprocessing“ potlačuje všechny tyto nedostatky a poskytuje pomocné látky s předem 

definovanými vlastnostmi.
5,6
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„Coprocessing“ je mnohostranný a nabízí následující zlepšené vlastnosti látek pro 

lisovací proces: 

 již zmíněné zlepšené tokové vlastnosti, které vznikají v důsledku řízení 

velikosti částic a jejich distribuce, snižuje se i závislost přidání kluzné látky
2
 

 lepší lisovatelnost 
2
 

 lepší diluční potenciál, který ovlivňuje schopnost pomocné látky zachovat si 

svoji lisovatelnost, i když se smíchá s jinou látkou; velká část účinných 

látek má horší lisovatelnost, a proto pomocné látky ji musí mít lepší 
2
 

 ovlivnění odchylky v hmotnostní stejnoměrnosti tablet, kdy obecně platí, že 

materiály využívané na přímé lisování se projevují vysokými odchylkami 

v důsledku špatných tokových vlastností; pomocné látky připravené 

metodou „coprocesingu" vykazují menší odchylky z důvodu impregnace 

jedné částice do matrix jiné částice, tím se snižuje drsnost povrchu částic, 

čímž se zlepšují tokové vlastnosti 
2
 

 absence chemické změny, kdy při „coprocessingu“ dojde pouze ke změně 

fyzikální, bez jakékoliv chemické modifikace 
5
 

 snížená citlivost vůči mazadlu 
6
 

 zlepšené organoleptické vlastnosti 
6
 

 dobrá rozpadavost tablet 
6
 

 poskytování větších tablet při nižší lisovací síle 
5
 

Výše uvedené pozitivní vlastnosti pomocných látek jsou jedním z důvodů hledání 

stále nových pomocných látek. Mezi další důvody patří častější výběr přímého lisování pro 

výrobu tablet, poptávka po ideálním suchém pojivu, nedostatky stávajících pomocných 

látek, jako je vysoká citlivost vůči vlhkosti, špatné plnění matrice v důsledku aglomerace, 

ztráta lisovatelnosti při vlhké granulaci, neschopnost regulovat rozpustnost a stabilitu 

molekuly léčiva, atd. 
5
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4.1.1 Směsná suchá pojiva 2,3,6,7 

Směsná suchá pojiva vznikají právě procesem „coprocessingu“ (viz kapitola 4.1.). 

Využívají se pro přímé lisování, což je metoda pro přípravu tablet. Výhody přímého 

lisování zahrnují méně jednotlivých operací, s tím souvisí nižší spotřeba energie, méně 

místa, méně času a méně práce vedoucí ke snížení nákladů na výrobu tablet. Látky jsou ve 

výrobním procesu tak kratší dobu, což významně snižuje riziko znečištění. Je výhodnější 

pro látky citlivější na vlhkost, jelikož se vynechává fáze zvlhčování a sušení, jak je tomu  

u vlhké granulace, čímž se zvyšuje i stabilita účinných látek. Nepřítomnost vody během 

přímého lisovaní tak snižuje riziko mikrobiálního kontaminace na minimum. Navíc je 

méně pravděpodobné, že dojde ke změně disolučních vlastností u tablet během skladování, 

které byly vyrobeny přímým lisováním, než u těch, které byly vyrobeny vlhkou 

granulací.
3,7

 

Pro přípravu těchto pojiv se vybírají pomocné látky především podle jejich 

vlastností, které se záměrně využívají pro zamýšlené výhodné funkce dané kombinace 

látek a z důvodu eliminace negativních vlastností původních jednotlivých látek. Jednotlivé 

látky jsou ve směsi v přesně definovaném množství, aby se zajistily požadované vlastnosti. 

Směsná suchá pojiva se skládají z více suchých pojiv, nebo suchých pojiv a jiné pomocné 

látky. Např. kombinací monohydrátu α-laktosy, což je křehký materiál, s plastickou látkou 

vznikají tato směsná suchá pojiva:
7
 

 StarLac
®
, který se skládá se z 85 % monohydrátu α-laktosy a 15 % kukuřičného 

škrobu připravené sprejovým sušením. Mezi jeho přednosti patří dobrá sypnost díky 

sprejovému sušení, rychlý rozpad tablet, který je dán přítomností kukuřičného 

škrobu.
5,6

 

 

 Cellactosa
®
80, která obsahuje 75 % monohydrátu α-laktosy a 25 % práškové celulosy, 

poskytuje lepší tabletovací výkon, má vynikající tokové vlastnosti a lisovatelnost, 

poskytuje pevnější tablety s kratší dobou rozpadu, než by tomu bylo u fyzikální směsi 

laktosy a celulosy. Se snižujícím lisovacím tlakem pevnost tablet rychle klesá.
5,6,7

 

 

 Ludipress
®
, který je složený z 93,4 % monohydrátu α-laktosy, 3,2 % 

polyvinylpyrrolidonu a 3,4 % krospovidonu, je tvořen z prášku laktosy potaženého 

polyvinylpyrrolidonem a krospovidonem. Při nízké lisovací síle poskytuje Ludipress 
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pevnější tablety i přes přidání kluzné látky a rozvolňovadla. Ve srovnání 

s mikrokrystalickou celulosou vykazuje větší vazebnou kapacitu a má vysoký diluční 

potenciál. 
6,5,7

 

Anhydrát β-laktosy je složen z aglomerátů velmi jemných krystalů, vyznačuje se sníženou 

citlivostí vůči mazadlům a dobrou lisovatelností. Příkladem kombinace β-laktosy s jinou 

pomocnou látkou je:
7
 

 Pharmatose
®
 DCL 40, která obsahuje 95 % anhydrátu β-laktosy a 5 % lactitolu, má 

dobré tokové vlastnosti, vysoký diluční potenciál způsobený lepší vazebnou 

schopností. 
5
 

Mikrokrystalická celulosa (MCC) je částečně depolymerizovaná celulosa, má nízkou 

hygroskopičnost, vysoký diluční potenciál, horší sypnost. Této látky se využívá 

v kombinaci např. s koloidním oxidem křemičitým:
2
 

 Prosolv
®
 SMCC, který je složený z 98 % mikrokrystalické celulosy a 2 % koloidního 

oxidu křemičitého (viz kapitola 4.1.1.1.).
2
 

 

4.1.1.1. Prosolv
®
 SMCC 

6-11
 

Mikrokrystalická celulosa (MCC) má využití jako plnivo, pojivo ve vlhké 

granulaci, ale je i efektivní suché pojivo pro přímé lisování. Je dostupná v několika typech, 

které se dělí podle způsobu výroby, velikosti částic, obsahu vlhkosti a sypné a setřesené 

hustoty. Má několik negativních vlastností, které nejsou úplně vhodné pro použití jako 

pomocná látka pro přímé lisování: špatné tokové vlastnosti, vysoká citlivost vůči 

mazadlům a obsahu vlhkosti.
9
 

Jedním ze způsobů eliminace těchto problémů u MCC je zpracování s oxidem 

křemičitým, kdy vzniká silicifikovaná mikrokrystalická celulosa (SMCC), která obsahuje 

98 % MCC a 2 % koloidního oxidu křemičitého v patentované homogenní směsi, která 

vznikla metodou „coprocessingu“ pod firemním názvem Prosolv
®
 SMCC. Vyznačuje se 

výhodami, jako jsou dobré tokové vlastnosti, doba rozpadu a mechanická pevnost tablet, 

která je důsledkem mezipovrchové interakce oxidu křemičitého a MCC. Koloidní oxid 

křemičitý je rovnoměrně rozptýlen přes mikrokrystalickou celulosu při „coprocessingu“ a 

vytváří drsný povrch SMCC ve srovnání s MCC, která má povrch mnohem hladší a menší 
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(viz obr. č. 1 a 2). Způsobuje až pětinásobné zvýšení specifického povrchu ve srovnání  

s tradiční MCC. Pouze malá část je uložena uvnitř částic, což je příčinou vyšší sypné 

hustoty než u běžných typů MCC.
8,9,11

 

 Zvýšená sorpce vlhkosti u SMCC oproti jednotlivým stupňům MCC je způsobena 

přítomností začleněného hygroskopického oxidu křemičitého, který absorbuje velké 

množství vody, aniž by došlo ke zkapalnění, vytvořením silanolových (-Si-OH) a 

siloxanových (-Si-O-Si-) skupin. Oxid křemičitý absorbuje vlhkost a funguje jako bariéra 

pouze do relativní vlhkosti 52 %. Při relativní vlhkosti 72 % už nedochází ke zvyšování 

částicové deformace pravděpodobně z důvodu nasycení, výsledkem jsou mezičásticové 

vazby o nižší energii a snížená mezičásticová separace. Snížená mezičásticová separace 

způsobí zpomalenou absorpci kapaliny, což zapříčiní prodlouženou dobu rozpadu 

tablet.
6,9,11

 

Přidáním stearanu hořečnatého (0,5 %) k SMCC do tablet dochází k zachování 

pevnosti tablet v tahu oproti jiným druhům celulosy, kde nastává významné ovlivnění 

pevnosti tablet. SMCC je lépe lisovatelná oproti běžné celulose a má značně zlepšené 

mechanické vlastnosti. Mezi další výhodné vlastnosti patří pozitivní vliv na přípravu tablet, 

které obsahují přímým lisováním špatně lisovatelné složky.
7
 

SMCC nahrazuje mnohé z tradičních látek při vývoji formulace. Tradiční pomocné 

látky ve formě fyzikální směsi (MCC + koloidní SiO2) používané v kombinacích 

nedosahují takových vlastností jako SMCC, kvůli synergickému zlepšení vlastností. Navíc 

pro srovnatelnou funkčnost by bylo potřeba vyšších koncentrací pomocných látek.
11

 

Prosolv
® 

SMCC 90 a Prosolv
® 

SMCC 50 jsou dva základní typy, které se vyskytují 

na trhu. Prosolv
® 

SMCC 90 obsahuje větší částice (průměrná velikost – 110 μm), které 

zaručují lepší sypnost, a proto je vhodnější pro přímé lisování. Prosolv
® 

SMCC 50 má 

menší velikost částic (průměrná velikost – 50 μm), využívá se především pro vlhkou 

granulaci. U Prosolvu
®
 SMCC 90 je velikost částic srovnatelná s Avicelem

® 
PH-102 a  

u Prosolvu
®
 SMCC 50 je srovnatelná s Avicelem

® 
PH-101.

10
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Obr. č. 1: Povrch silicifikované mikrokrystalické celulosy; zvětšeno 10 000 x 
11

 

 

 

Obr. č. 2: Povrch mikrokrystalické celulosy; zvětšeno 10 000 x 
11
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4.1.1.2. Disintequik™ MCC 25 
6,12

 

Disintequik
™

 MCC 25 je relativně nové směsné suché pojivo obsahující 75 % 

monohydrátu α-laktosy a 25 % mikrokrystalické celulosy (viz obr. č. 3 a 4). Tato 

kombinace látek se využívá kvůli jejich synergickému účinku, který se uplatňuje  

u přímého lisování, pokud se vyžaduje větší pevnost a rychlý rozpad tablet. Přítomná 

laktosa je křehký materiál, u kterého dochází k fragmentaci, a tím poskytuje plochy pro 

vznik nových vazeb, kterými zaručuje dostatečnou pevnost tablet. MCC se vyznačuje 

plastickou deformací a umožňuje rychlý rozpad tablet. Disintequik
™

 MCC 25 se vyznačuje 

lepšími tokovými vlastnostmi, což podporuje hmotnostní stejnoměrnost tablet, a lepší 

lisovatelností, než je tomu u fyzikální směsi laktosy a mikrokrystalické celulosy.
12

 

Existují i další směsná suchá pojiva, která také využívají vylepšené vlastnosti 

kombinace laktosy a celulosy, jako např. Cellactosa
®
80 (viz kapitola 4.1.1) a 

MicroceLac
®
100, který obsahuje 75 % monohydrátu α-laktosy a 25 % mikrokrystalické 

celulosy, takže je prakticky obsahově totožný s látkou Disintequik MCC 25, ale na trhnu je 

delší dobu.
6
 

Obr. č. 3: Disintequik
™

 MCC 25; zvětšeno 300 x 
12
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Obr. č. 4: Disintequik
™

 MCC 25; zvětšeno 600 x 
12

 

   

 

4.2. Hydrofilní gelové matricové tablety 
8,13,14

 

Prodloužené uvolňování léčiva je jedním z typů uvolňování léčiva, při němž se 

nejčastěji využívá zásobníkový nebo matricový systém. Matrice jsou spolehlivější pro 

dodávání léčiva organismu, jsou méně nákladné na výrobu, snadněji se formulují, mají 

nízké náklady na použité polymery, které se navíc považují za bezpečné. Jsou tedy méně 

vystaveny problémům s výrobou oproti zásobníkovému systému. Matrice udržuje značnou 

integritu nebo strukturu po dobu potřebnou k uvolnění rozpuštěného léčiva. Základní 

matrice jsou: polymerní nerozpustné, lipofilní, hydrofilní gelové a směsné. 
8,13

 

Hydrofilní bobtnající matrice jsou složené z lisované práškové směsi účinné látky a 

pomocných látek, mezi kterými je jeden nebo více bobtnajících polymerů. K dispozici je 

mnoho polymerů, které zaručují flexibilitu pro požadavky jednotlivých přípravků. 

Významnou výhodou matric je více možností způsobu podání léčiva, které zahrnují 

perorální, bukální, vaginální a rektální podání. Navíc mohou být vyráběny jako mini-

matrice, dvojvrstvé nebo třívrstvé dávkovací jednotky. Hydrofilní matrice účinně 

prodlužují uvolňování léčiva a tím zlepšují terapeutický účinek. Jakmile se léčivo dostane 

do těla, mělo by být uvolňováno kontrolovaným způsobem.
8,13
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K prvotnímu rychlému příjmu kapaliny matricovou tabletou dochází ihned při 

prvním kontaktu s kapalinou. Kapalina začne pronikat do prostorů, kde se nachází 

polymerní řetězce a nastává tak hydratace. V důsledku toho dojde k postupnému rozpletení 

řetězců a k zániku vodíkových vazeb, čímž vzniknou místa pro nové vodíkové vazby 

s dalšími molekulami vody. Zvyšující se obsah vody vede k hydratovanějšímu polymeru a 

z dané vrstvy se stává gel. Tloušťka gelové vrstvy následně zpomaluje průnik 

rozpouštědla, bobtnání polymeru, rozpouštění léčiva, difuzi léčiva případně erozi matrice. 

Je nezbytné vytvořit ochrannou vrstvu kvůli rychlé hydrataci, aby nedošlo k předčasnému 

rozpouštění účinných a pomocných látek.
8,13

 

Mechanismus uvolňování léčiv je založen na difuzi a erozi. Během bobtnání 

dochází ke zvětšování gelové vrstvy s časem, k redukci suchého jádra a k hydratování 

polymeru, a nakonec k zvýšení průměru matrice s časem (viz obr. č. 5). Bobtnání polymeru 

vyplývá z interakce mezi polymerní makromolekulou a rozpouštědlem, které je 

termodynamicky kompatibilní s polymerem a je schopno tvorby nekovalentní interakce 

s polymerními řetězci.
13

  

Obr. č. 5: Schematické znázornění tvorby gelové vrstvy a redukce suchého jádra
14

 

 

 

 

Vytvořená gelová vrstva řídí transport léčiva z tablety. Jevy, které řídí tvorbu 

gelové vrstvy a uvolnění léčiva, jsou pronikání vody, bobtnání polymeru, rozpouštění 

léčiva a jeho difuze a eroze matrice (viz obr. č. 6). Gelová vrstva je klíčovým faktorem, 

který zabraňuje rozpadu matrice, zároveň působí jako fyzická bariéra pro léčivo opouštějící 

systém, ale i vodu pohybující se směrem dovnitř do jádra matrice. To znamená, že možnost 

ovlivnění rychlosti uvolňování léčiva do určité míry závisí na tom, jak se bude vyvíjet 

velikost gelové vrstvy v průběhu času, což není zcela předvídatelné. Vzhledem k tomu, že 

polymer není jedinou složkou v matrici, je nutné vzít v úvahu i další přítomné pomocné 

látky pro vyhodnocování bobtnání a rozpouštění. Tento proces je ovlivněn hodnotami pH. 

Jejich změny způsobují různé úrovně bobtnání, penetraci vody a s tím související 

uvolňování léčiva v různých částech GITu.
8,13
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Obr. č. 6: Schematické znázornění distribuce léčiva a bobtnání matrice během disoluce, 

(a-b) znázorňuje pronikání vody a hydrataci polymeru, (b-c) vzniká gelová vrstva a léčivo 

je uvolňováno ze systému, (d) polymer je zcela rozpletený a léčivo úplně rozpuštěné.
14

 

 

Na matrici se rozlišují tři různé vrstvy, které jsou bobtnající, difuzní a erozní (viz 

obr. č. 7). Bobtnající vrstva odděluje suché jádro obsahující polymer v nehydratovaném 

stavu a hydratovaný polymer. Erozní vrstva vytváří hranici mezi rozpouštěcím mediem a 

matricí. Difuzní vrstva odděluje v gelové vrstvě léčivo, které se nachází v pevném stavu a 

v rozpuštěném stavu. Pohyb erozní vrstvy stanovuje kinetiku uvolňování léčiva. Polymer 

nacházející se v difuzní vrstvě, kde se tvoří gel, ztrácí strukturální integritu, je rozpouštěn a 

erodován mimo matrici. V případě hydrofilního léčiva je jeho uvolňování podmíněno 

difuzí a erozí, pokud je léčivo hydrofobní, mechanismus uvolnění léčiva je hlavně 

eroze.
13,14

 

Obr. č. 7:  Schematické znázornění vrstev na bobtnající matricové tabletě
14
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Hlavními faktory celého procesu řízeného uvolňování léčiva jsou polymer, kapalina 

a léčivá látka a jejich interakce. Dalšími proměnnými, které ovlivňují tento proces, jsou 

poměr léčiva a polymeru, rozpustnost léčiva, polymerní stupeň, rozpustnost plniva, 

velikost částic polymeru a účinné látky, lisovací tlak, chemická povaha membrány, 

geometrie a tloušťka membrány. Ve skutečnosti se mechanismus částečně liší membrána 

od membrány v závislosti na jejich struktuře i na povaze prostupujícího roztoku.
8,13

 

Při výrobě hydrofilních matric se většinou dává přednost technologii přímého 

lisování. Jsou ale i případy, kdy dochází k segregaci složek nebo směs obsahuje účinné 

látky, které mají nepříznivé technologické vlastnosti (špatné tokové vlastnosti a špatnou 

lisovatelnost). Pak se v  těchto případech více využívá vlhká granulace.
13

 Do hydrofilních 

matric se hodně používají deriváty celulosy, jako např.: hydroxypropylmethylcelulosa, 

hydroxypropylcelulosa, hydroxyethylcelulosa, atd.
8
 

 

4.2.1. Hypromelosa 
13-15

 

Hypromelosa je používaná také pod názvem hydroxypropylmethylcelulosa 

(HPMC)(viz obr. č. 9), využívají se i další její synonyma, např.: hydroxypropyl methyl 

ether, methylcelulosa propylen glykol ether, E464, methyl hydroxypropylcelulosa, atd.
15

 

 Je složená z polymerní páteře celulosy a získává se z buničiny pomocí hydroxidu 

sodného a dalších látek, které nakonec vyústí v substituci hydroxypropylu na 

anhydroglukózových jednotkách (viz obr. č. 8). Hypromelosa obsahuje O-methylové a O-

hydroxypropylové substituce, které jsou v různém poměru podle typu HPMC, které jim 

pak dávají různé vlastnosti.
14,15

 

Obr. č. 8: Chemická struktura hypromelosy, kde R je H, CH3 nebo (CH3CH(OH)CH2) 
15
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HPMC je možné získat v různých stupních podle viskozity a podle stupně 

substituce. Existuje více variant pro označení jednotlivých stupňů. Jednou z nich je 

označení pomocí čtyř čísel, první dvě uvádějí procentuální zastoupení methoxy skupin a 

další dvě hydroxypropoxy skupin. Další označení je použití firemního názvu, např. 

Methocel
™

 (ochranná známka společnosti The Dow Chemical Company), ke kterému jsou 

přiřazena písmena. První písmeno uvádí procentuální zastoupení substitučních skupin, 

písmena E, F a K určují typ HPMC, následuje číslo, které uvádí viskozitu v mPa∙s, 

měřenou v 2 % vodném roztoku při 20°C, které je zkráceno násobkem (pro 100 je označení 

C, pro 1000 je označení M), poslední písmena pak charakterizují fyzikální formu (např. CR 

- řízené uvolňování). 
13,14,15

 

Hypromelosa je ve vodě rozpustná, má neiontový charakter, roztoky jsou stabilní 

v rozmezí pH 3-11, je odolná vůči působení enzymů, což umožňuje dlouhodobé 

skladování. Používá se k potahování tablet, ke zvyšování viskozity, ke stabilizaci, jako 

pojivo, k řízenému uvolňování léčiv.
 15

 

HPMC je nejčastější volbou z různých forem celulos, které se používají pro výrobu 

hydrofilních matric. Klíčovými faktory, které ovlivňují mechanické vlastnosti matric a 

uvolňování léčiv, jsou velikost částic polymeru, obsah vlhkosti, stupeň viskozity, typ 

substituce spolu s obsahem polymeru. Obsah HPMC reguluje uvolňování léčiv, zvýšený 

obsah způsobí tvorbu pevné gelové vrstvy, která řídí difuzi léčiva a zpomaluje erozi 

matrice. Míra a poměr substituce určují fyzikálně-chemické vlastnosti, pokud je 

v polymeru větší zastoupení hydrofóbních methoxy skupin, nastane snížená tvorba 

vodíkových vazeb polymerními řetězci, které ovlivňují hydrataci.
13

  

Hydratace roztoku hypromelosy je ovlivněna teplotou a má velký vliv na vlastnosti 

gelu. Zvýšená teplota způsobí ztrátu hydratační vody, která vede k poklesu relativní 

viskozity. Dochází k interakci mezi hydrofobními methoxy skupinami jednotlivých 

polymerů a nastává tzv. bod gelu, kdy další zvýšení teploty způsobí tvorbu sraženin.
14

 

Využívají se různé stupně viskozity, kde se zvyšujícím stupněm viskozity polymeru 

dochází k rychlejší hydrataci a bobtnání. HPMC s vysokým stupněm viskozity obsahuje 

takové póry, které blokují další rychlý prostup vody, a to vede k tvorbě silného gelu, 

kterým se následně zpomalí difuze a eroze.
13,14
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Velikost částic a jejich distribuce hrají velkou roli v ovlivňování rychlosti hydratace 

a zpomalení uvolňování léčiv. Se zvyšující se velikostí částic dochází ke zvyšování 

pórovitosti výlisků, které vede k pomalé hydrataci a tvorbě nepravidelné gelové vrstvy, 

nebo dokonce selhání regulace uvolňování léčiva v důsledku rozpadu matrice. Naopak 

snížení velikosti částic způsobí vyšší pevnost výlisků.
5
 

Lisovací síla je jedním z dalších faktorů, které ovlivňují především pevnost tablet 

v tahu. Se zvýšenou lisovací silou dojde k lineárnímu nárůstu pevnosti matrice z důvodu 

zmenšené pórovitosti, ale bylo dokázáno, že zvýšení lisovací síly výrazně neovlivňuje 

uvolňování léčiv. Ovšem zvýšená rychlost komprese má negativní dopad na pevnost 

matrice, hlavně pro HPMC s nízkou viskozitou, vlivem snížení plastické deformace částic, 

mezičásticových vazeb a zvýšení elastické obnovy po vylisování.
13

 

 Na trhu se vyskytuje firemní produkt Methocel
™

, který je dostupný v několika 

typech. Především typ Methocel
™

 Premium K (HPMC 2208), který se používá  

do matricového systému pro řízené uvolňování léčiv. Rozděluje se podle viskozity (např.: 

K4M, K15M, K100M). V menší míře se používá i typ Methocel
™ 

Premium E (HPMC 

2910) do matricového systému, který se liší od typu K procentuálním zastoupením 

methoxy skupin. Produkty Methocelu
™ 

Premium jsou nejrozšířenější v průmyslu a mají 

optimalizované náklady na látky, velikost tablet a výrobní proces.
16

 

 Rychlost hydratace se liší u jednotlivých typů Methocelu
™

, protože obsahují 

rozdílné množství dvou substitučních skupin. Typ K oproti dalším typům vytváří 

nejrychleji gelovou vrstvu, která je velmi pevná. To má za následek nejpomalejší 

uvolňování léčiva ve srovnání s jinými polymery, které mají podobnou molekulovou 

hmotnost. U Methocelu
™

 typu K je srovnání vlivu jednotlivých viskozitních stupňů 

na uvolňování léčiv následující:
16

  

K100 LV (nízko-viskozitní typ) ˃˃ K4M ˃ K15M ≈ K100M Premium 
16
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Obr. č. 9: Hydroxypropylmethylcelulosa; zvětšeno 6o x 
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Energetický profil lisovacího procesu 
17

 

 Lisovací proces a tabletování může být charakterizováno a popisováno různými 

metodami. Jednou z těchto metod je vytvoření závislosti „síla-dráha“ (viz obr. 10). 

Výsledkem je lisovací křivka. Má získané hodnoty z lisovací síly horního trnu, které se 

mění během lisování a dráhy horního trnu, kterou trn vykonává během stlačování. Podle 

rozdílů ve tvaru lisovacích křivek a energetických parametrů procesu se mohou určovat 

vlastnosti materiálů. Z toho důvodu je nezbytné, aby měření probíhalo přesně, aby se tím 

zajistily malé rozdíly ve tvaru výsledné křivky.
17 

Plocha ABC je charakterizována jako celková energie lisování, která začíná při 

prvním styku lisovacího trnu s materiálem, který je umístěn v matrici. Během komprese 

dochází k ovlivnění vlastností u použitých materiálů. Můžeme rozlišit tři složky v popisu 

průběhu lisování; elastická deformace, plastická deformace a fragmentace. Deformace 

elastického materiálu spotřebuje energii, která se ale ve fázi dekomprese zcela obnoví a 

nestane se tak součástí výlisku, naopak energie na plastickou deformaci a případně 

fragmentaci přináší energii pro tvorbu výlisku.
17
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K popisu a charakterizování průběhu lisování se využívají jednotlivé plochy  

ze záznamu „síla-dráha“ odpovídající energiím, které se mění v průběhu lisování (viz obr. 

č. 10). V grafu jsou rozlišitelné oblasti E1, E2, E3. E1 je energie předlisování a je potřebná 

k překonání tření. Měla by být mnohem menší než součet ploch E2+E3, které reprezentují 

energii lisování. E2 je energie plasticity, která se popisuje jako čistá energie využitá pro 

tvorbu výlisku, v tabletě zůstává jako akumulovaná energie po vylisování. E3 je energie 

elasticity, která se uvolňuje v dekompresní fázi. Ze součtu jednotlivých energií můžeme 

získat celkovou energii lisování, která se značí Emax, a slouží k popisování lisovatelnosti 

prášků a výlisků. Dalším používaným parametrem využívajícím dané energie pro výpočet 

je plasticita, popisující poměr energie plasticity (E2) k energii lisování (E2+E3).
17 

Obr. č. 10: Schematické znázornění závislosti síly horního trnu a dráhy horního trnu 

během komprese a dekomprese.
17
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5. Experimentální část 

 

5.1. Použité suroviny 

 

Prosolv
® 

SMCC 90 (JRS PHARMA, GmbH + Co. kG, SRN); číslo šarže: P982404 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 

Průměrná velikost částic: 110 μm  

Obsah vlhkosti: 4,4 % 

 

Disintequik
™

 MCC 25 (Kerry, USA); číslo šarže: 8513090632 

Směsné suché pojivo se 75 % α-laktosy a 25 % mikrokrystalické celulosy 

Velikost částic: ˃ 250 μm – 0,6 % 

    ˃ 106 μm – 54,8 % 

    ˃ 75 μm – 80,4 % 

Obsah vlhkosti: 4,1 % 

 

Methocel
™

 Premium K4M (Colorcon GmbH SRN); číslo šarže: DT344981 

Hypromelosa 

Zdánlivá viskozita 2 % vodného roztoku měřená při 20°C: 2308 – 3755 mPa∙s 

 

Methocel
™

 Premium K100M (Colorcon GmbH SRN); číslo šarže: DT350469 

Hypromelosa 

Zdánlivá viskozita 2 % vodného roztoku měřená při 20°C: 16 922 – 19 267 mPa∙s 

 

Tramadol hydrochlorid (Sigma-Aldrich ČR); číslo šarže: BCBM5748V 

 

Stearan hořečnatý (Acros organic, USA); číslo šarže: A011241701 
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5.2. Použité přístroje a zařízení 

 

Analytické váhy AND HR-120 

Výrobce: A&D Company, Limited, Japan 

Váživost: max 120 g 

Citlivost: 0,1 mg 

 

Digitální váhy KERN 440-33N 

výrobce: GOTTL KERN & SOHN, GmbH, Germany 

váživost: max 200 g 

citlivost: 0,01 mg 

 

Mísící krychle ERWEKA KB 15S 

výrobce: ERWEKA GmbH, Hausenstamm, Germany 

 Krychle z nerezové oceli umístěná na pohonné jednotce ERWEKA AR 401 

s nastavitelnou rychlostí otáček a objemem 3,51 l. 

 

Materiálové testovací zařízení T-FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell 

výrobce: Zwick GmbH & Co., Ulm, Germany 

 Zařízení vyvíjející sílu v tahu i tlaku do 50 kN při kontinuálně měnitelné rychlosti 

zatěžování. Pro lisování tablet byla použita speciální matrice s horním a dolním lisovacím 

trnem. 
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Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet TABLET TESTER M8 

výrobce: K. Schleuniger & Co., Solothurn, Switzerland 

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

k destrukci radiálně situované tablety s konstantní rychlosti zatěžování.  

 

5.3. Postup práce 

 Pro experimentální část byly nejdříve namíchány tabletoviny, ze kterých byly 

vylisovány tablety pomocí materiálového testovacího zařízení při současném hodnocení 

energetického profilu lisovacího procesu. U získaných výlisků byla hodnocena pevnost 

tablet v tahu. Získané hodnoty byly vloženy do tabulek a staticky a graficky zpracovány.  

 

5.3.1. Příprava tabletovin 

Celkově bylo připraveno 16 tabletovin následujícího složení (Tab. č. 1 a 2):  

 

Tab. č. 1: Složení tabletovin s léčivou látkou (v %) 

tabletovina P90 D25 M4M M100M T st 

1 49 - 30 - 20 1 

2 29 - 50 - 20 1 

3 49 - - 30 20 1 

4 29 - - 50 20 1 

5 - 49 30 - 20 1 

6 - 29 50 - 20 1 

7 - 49 - 30 20 1 

8 - 29 - 50 20 1 
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Tab. č. 2: Složení tabletovin bez léčivé látky (v %) 

tabletovina P90 D25 M4M M100M st 

9 69 - 30 - 1 

10 49 - 50 - 1 

11 69 - - 30 1 

12 49 - - 50 1 

13 - 69 30 - 1 

14 - 49 50 - 1 

15 - 69 - 30 1 

16 - 49 - 50 1 

 

Vysvětlivky k tab. č. 1 a 2: 

 P90 - Prosolv
®
 SMCC 90; D25 - Disintequik

™
 MCC 25; M4M - Methocel

™
 

Premium K4M; M100M - Methocel
™

 Premium K100M; T - tramadol hydrochlorid; st – 

stearan hořečnatý 

Za pomoci mísící krychle KB 15S se připravily tabletoviny při rychlosti 17 ot/min. 

Nejdříve se mísil příslušný typ Methocelu
™ 

s Prosolvem
® 

SMCC 90 nebo Disintequikem
™ 

MCC 25 po dobu 5 minut. Poté se přidal tramadol na dalších 5 minut, nakonec se přidal 

stearan hořečnatý na dobu mísení 2,5 minuty. Směsi bez léčiva se připravovaly stejně 

s vynecháním mísícího kroku s tramadolem, jejich hmotnost byla 20 g. Hmotnost 

připravovaných tabletovin s léčivem byla 30 g.  

 

5.3.2. Lisování tablet a energetické hodnocení tablet 

Do matrice s průměrem 13 mm, která měla zasunutý dolní trn zajištěný čepem, byla 

vpravena dávka tabletovací směsi vážící 0,5000 g ± 0,0010 g, která byla sklepána. Do 

matrice byl volně zasunut horní lisovací trn, kterým se lehce stlačila směs. Pomocí 

testovacího zařízení T1-FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell, do kterého byla vložena matrice 

s tabletovinou mezi lisovací čelisti, se vylisovaly tablety tlakem horního trnu. Směsi 

s Prosolvem
®
 SMCC 90 se lisovaly při lisovacích silách 3 kN, 4 kN a 5 kN a směsi 

s Disintequikem
™

 MCC 25 při silách 5 kN, 6 kN a 7 kN. Tabletoviny bez léčivé látky se 
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lisovaly pouze při lisovací síle 5 kN. Rychlost lisování byla 40 mm/min, hodnota 

předzatížení byla 2 N a rychlost předzatížení byla 2 mm/s. Od každé lisovací síly bylo 

lisováno 10 tablet. Matrice se vyjmula z lisovacího prostoru po oddálení horní čelisti. Aby 

tableta zůstala neporušena, byl opatrně vyjmut jistící čep, kterým se uvolnil dolní lisovací 

trn a následně tableta. Matrice se důkladně očistila po každém výlisku. Každý lisovací 

proces zaznamenával program testXpert V 9.01, který vyhodnocoval jednotlivé energie 

charakterizující proces lisování a vytvořil záznam „síla-dráha“. Příklad protokolu je na obr. 

č. 11. 

Obr. č: 11: Protokol záznamu „síla-dráha“ 
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Energie lisování získané ze záznamu „síla-dráha“ byly:
17 

1. E1 – energie předlisování (energie na tření) 

2. E2 – energie plasticity (energie akumulovaná tabletou po vylisování) 

3. E3 – energie elasticity (energie dekomprese) 

4. Emax = E1 + E2 + E3 – celková energie lisování 

5. Elis = E2 + E3 – energie lisování 

6. Pl = 100 ∙ E2 / (E2 + E3) – plasticita 

 

5.3.3. Měření destrukční síly, výpočet pevnosti tablet v tahu 

 Vylisované tablety byly jednotlivě vkládány mezi čelisti Schleunigerova přístroje 

za účelem zjištění výšky, průměru tablet a destrukční síly v N s přesností na 0,01. Tablety 

se testovaly nejdříve 24 hodin od vylisování. Pro výpočet pevnosti tablet v tahu se použil 

následující vzorec
18

 (1):  

 P = 2 ∙ F / (π ∙ d ∙ h)         (1) 

P – pevnost tablet v tahu [MPa] 

F – destrukční síla [N] 

d – průměr tablet [mm] 

h – výška tablet [mm] 

 

5.3.4. Statistické zpracování výsledků 

 Všechny výsledky byly zaznamenány do tabulek, hodnoty pevnosti byly statisticky 

zpracovány pomocí programu Excel. Program testXpert V 9.01 statisticky vyhodnotil 

energetický průběh lisovacího procesu přímo během lisování. Konečné výsledky byly 

graficky zpracovány. V případě nejasnosti rozdílů mezi hodnotami byl použit nepárový  

t-test na hladině významnosti 0,05. 
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6. Tabulky a grafy 

 

6.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

h  výška tablet 

F  destrukční síla 

ø  průměrná hodnota 

P  pevnost tablet v tahu 

sp  výběrová směrodatná odchylka pro průměr pevnosti tablet v tahu 

LS  lisovací síla 

P90  Prosolv
®
 SMCC 90 

D25  Disintequik
™

 MCC 25 

M100M Methocel
™

 Premium K100M  

M4M  Methocel
™

 Premium K4M   

T  tramadol hydrochlorid 

st  stearan hořečnatý 

E1  energie předlisování 

sE1  výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie předlisování 

E2  energie plasticity 

sE2  výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie plasticity  

E3  energie elasticity 

sE3  výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie elasticity 

Emax  celková energie lisování 

sEmax  výběrová směrodatná odchylka pro průměr celkové energie lisování 
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Elis  energie lisování 

sElis  výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie lisování 

Pl  plasticita 

sPl  výběrová směrodatná odchylka pro průměr plasticity 
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6.2. Tabulky 

 

6.2.1. Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tab. č. 3: E1, E2, E3 u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 

 

Tabletovina 
LS 

(kN) 

øE1 

(J) 
sE1 

øE2 

(J) 
sE2  

øE3 

(J) 
sE3  

P90+30%M100M+20%T+1%st 3 2,564 0,075 2,879 0,017 0,322 0,003 

P90+30%M100M+20%T+1%st 4 4,059 0,173 3,741 0,039 0,469 0,005 

P90+30%M100M+20%T+1%st 5 5,691 0,401 4,540 0,041 0,648 0,004 

P90+50%M100M+20%T+1%st 3 2,912 0,124 2,597 0,038 0,337 0,005 

P90+50%M100M+20%T+1%st 4 4,393 0,095 3,385 0,028 0,487 0,005 

P90+50%M100M+20%T+1%st 5 5,903 0,208 4,121 0,036 0,671 0,004 

P90+30%M4M+20%T+1%st 3 2,620 0,311 2,890 0,054 0,330 0,008 

P90+30%M4M+20%T+1%st 4 4,400 0,170 3,743 0,038 0,473 0,012 

P90+30%M4M+20%T+1%st 5 6,089 0,328 4,506 0,047 0,650 0,008 

P90+50%M4M+20%T+1%st 3 2,848 0,100 2,644 0,026 0,336 0,004 

P90+50%M4M+20%T+1%st 4 4,309 0,112 3,362 0,060 0,484 0,004 

P90+50%M4M+20%T+1%st 5 6,059 0,120 4,087 0,035 0,666 0,005 

P90+30%M100M+1%st 5 6,953 0,095 5,423 0,054 0,659 0,007 

P90+50%M100M+1%st 5 7,116 0,159 4,990 0,034 0,680 0,005 

P90+30%M4M+1%st 5 6,683 0,290 5,473 0,019 0,659 0,004 

P90+50%M4M+1%st 5 6,974 0,169 5,020 0,044 0,685 0,007 
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Tab. č. 4: Emax, Elis, Pl u tabletovin s Prosolvem
®

 SMCC 90 

 

Tabletovina 
LS 

(kN) 

øEmax 

(J) 
sEmax  

øElis 

(J) 
sElis  

øPl 

(%) 
sPl 

P90+30%M100M+20%T+1%st 3 5,76 0,06 3,20 0,02 89,95 0,12 

P90+30%M100M+20%T+1%st 4 8,27 0,18 4,21 0,04 88,86 0,14 

P90+30%M100M+20%T+1%st 5 10,88 0,44 5,19 0,04 87,50 0,11 

P90+50%M100M+20%T+1%st 3 5,85 0,15 2,93 0,04 88,50 0,20 

P90+50%M100M+20%T+1%st 4 8,26 0,09 3,87 0,03 87,42 0,14 

P90+50%M100M+20%T+1%st 5 10,69 0,20 4,79 0,04 86,00 0,11 

P90+30%M4M+20%T+1%st 3 5,84 0,36 3,22 0,06 89,75 0,23 

P90+30%M4M+20%T+1%st 4 8,62 0,17 4,22 0,04 88,79 0,27 

P90+30%M4M+20%T+1%st 5 11,24 0,34 5,16 0,05 87,40 0,12 

P90+50%M4M+20%T+1%st 3 5,83 0,12 2,98 0,03 88,73 0,14 

P90+50%M4M+20%T+1%st 4 8,16 0,16 3,85 0,06 87,41 0,15 

P90+50%M4M+20%T+1%st 5 10,81 0,14 4,75 0,04 85,99 0,06 

P90+30%M100M+1%st 5 13,04 0,08 6,08 0,06 89,16 0,05 

P90+50%M100M+1%st 5 12,79 0,16 5,67 0,03 88,01 0,09 

P90+30%M4M+1%st 5 12,81 0,30 6,13 0,02 89,26 0,06 

P90+50%M4M+1%st 5 12,68 0,18 5,71 0,04 88,00 0,19 

 

  



34 

 

 

Tab. č. 5: E1, E2, E3 u tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 

 

Tabletovina 
LS 

(kN) 

øE1 

(J) 
sE1  

øE2 

(J) 
sE2  

øE3 

(J) 
sE3  

D25+30%M100M+20%T+1%st 5 3,579 0,095 3,109 0,033 0,600 0,004 

D25+30%M100M+20%T+1%st 6 4,697 0,069 3,729 0,021 0,802 0,005 

D25+30%M100M+20%T+1%st 7 5,913 0,104 4,316 0,021 1,029 0,013 

D25+50%M100M+20%T+1%st 5 4,851 0,129 3,304 0,030 0,638 0,005 

D25+50%M100M+20%T+1%st 6 6,358 0,174 3,917 0,031 0,846 0,009 

D25+50%M100M+20%T+1%st 7 7,928 0,158 4,513 0,052 1,092 0,006 

D25+30%M4M+20%T+1%st 5 3,499 0,126 3,140 0,042 0,601 0,002 

D25+30%M4M+20%T+1%st 6 5,183 0,159 3,761 0,037 0,800 0,008 

D25+30%M4M+20%T+1%st 7 5,850 0,175 4,408 0,035 1,040 0,008 

D25+50%M4M+20%T+1%st 5 4,679 0,193 3,256 0,035 0,639 0,006 

D25+50%M4M+20%T+1%st 6 6,256 0,199 3,875 0,034 0,848 0,010 

D25+50%M4M+20%T+1%st 7 7,583 0,201 4,421 0,031 1,087 0,002 

D25+30%M100M+1%st 5 3,872 0,097 3,797 0,011 0,587 0,004 

D25+50%M100M+1%st 5 5,078 0,146 3,739 0,019 0,630 0,006 

D25+30%M4M+1%st 5 3,562 0,181 3,754 0,040 0,588 0,005 

D25+50%M4M+1%st 5 4,837 0,126 3,785 0,018 0,630 0,003 
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Tab. č. 6: Emax, Elis, Pl u tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 

 

Tabletovina 
LS 

(kN) 

øEmax 

(J) 
sEmax  

øElis 

(J) 

sElis  
øPl 

(%) 
sPl  

D25+30%M100M+20%T+1%st 5 7,29 0,12 3,71 0,03 83,83 0,17 

D25+30%M100M+20%T+1%st 6 9,23 0,07 4,53 0,02 82,3 0,16 

D25+30%M100M+20%T+1%st 7 11,26 0,11 5,34 0,02 80,75 0,25 

D25+50%M100M+20%T+1%st 5 8,79 0,15 3,94 0,03 83,81 0,16 

D25+50%M100M+20%T+1%st 6 11,12 0,18 4,76 0,03 82,25 0,24 

D25+50%M100M+20%T+1%st 7 13,53 0,19 5,61 0,05 80,51 0,25 

D25+30%M4M+20%T+1%st 5 7,24 0,14 3,74 0,04 83,93 0,16 

D25+30%M4M+20%T+1%st 6 9,74 0,17 4,56 0,04 82,45 0,19 

D25+30%M4M+20%T+1%st 7 11,3 0,19 5,45 0,03 80,92 0,2 

D25+50%M4M+20%T+1%st 5 8,57 0,21 3,9 0,04 83,59 0,13 

D25+50%M4M+20%T+1%st 6 10,98 0,3 4,72 0,04 82,05 0,16 

D25+50%M4M+20%T+1%st 7 13,09 0,2 5,51 0,03 80,26 0,14 

D25+30%M100M+1%st 5 8,26 0,11 4,38 0,01 86,6 0,06 

D25+50%M100M+1%st 5 9,45 0,14 4,37 0,02 85,57 0,13 

D25+30%M4M+1%st 5 7,9 0,22 4,34 0,04 86,46 0,1 

D25+50%M4M+1%st 5 9,25 0,13 4,41 0,02 85,73 0,05 
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6.2.2. Pevnost tablet v tahu 

 

Tab. č. 7: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 3 kN 

 

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

øP = 0,3598 

      sP = 0,0431 

  

4,43 25 0,2764 

4,37 35 0,3922 

4,38 36 0,4025 

4,41 30 0,3331 

4,41 34 0,3776 

4,42 34 0,3767 

 

 

Tab. č. 8: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 4 kN 

 

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

øP = 0,6968 

     sP = 0,0338 

 

4,09 60 0,7184 

4,04 60 0,7273 

4,09 59 0,7064 

4,07 58 0,6979 

4,08 52 0,6241 

4,09 59 0,7064 
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Tab. č. 9: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,0509 

     sP = 0,0194 

 

3,88 81 1,0223 

3,89 84 1,0575 

3,88 85 1,0728 

3,87 82 1,0376 

3,87 85 1,0756 

3,91 83 1,0395 

 

 

 

Tab. č. 10: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 3 kN 

 

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

øP = 0,4642 

    sP = 0,0339 

 

4,33 44 0,4976 

4,33 41 0,4637 

4,36 36 0,4043 

4,28 44 0,5034 

4,33 42 0,4750 

4,33 39 0,4411 
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Tab. č. 11: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 4 kN 

 

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

øP = 0,7806 

     sP = 0,0308 

  

4,05 65 0,786 

4,10 67 0,8003 

4,06 67 0,8081 

4,06 66 0,7961 

4,04 59 0,7152 

4,03 64 0,7777 

 

 

 

Tab. č. 12: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,0810 

     sP = 0,0341 

3,87 83 1,0503 

3,87 87 1,1009 

3,87 81 1,0250 

3,87 86 1,0882 

3,86 89 1,1291 

3,90 87 1,0924 
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Tab. č. 13: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 3 kN 

 

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

øP = 0,4339 

      sP = 0,0180  

4,35 41 0,4616 

4,34 39 0,4401 

4,36 36 0,4043 

4,32 37 0,4194 

4,34 39 0,4401 

4,36 39 0,4380 

 

 

 

Tab. č. 14: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 4 kN 

 

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

øP = 0,7348 

    sP = 0,0289 

4,05 61 0,7376 

4,03 62 0,7534 

4,06 56 0,6755 

4,04 60 0,7273 

4,05 63 0,7618 

4,03 62 0,7534 
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Tab. č. 15: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,0559 

    sP = 0,0369 

3,86 82 1,0403 

3,86 79 1,0023 

3,89 85 1,0701 

3,84 87 1,1095 

3,87 81 1,0250 

3,87 86 1,0882 

 

 

 

Tab. č. 16: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 3 kN 

 

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

øP = 0,4591 

    sP = 0,0168 

4,37 38 0,4258 

4,32 42 0,4761 

4,33 41 0,4637 

4,34 42 0,4739 

4,34 41 0,4626 

4,33 40 0,4524 
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Tab. č. 17: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 4 kN 

 

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

øP = 0,7717 

     sP = 0,0241 

4,09 61 0,7304 

4,07 66 0,7941 

4,04 62 0,7515 

4,07 64 0,7701 

4,04 65 0,7879 

4,06 66 0,7961 

 

 

 

Tab. č. 18: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,0775 

    sP = 0,0288 

3,89 83 1,0449 

3,87 85 1,0756 

3,88 88 1,1107 

3,87 84 1,0629 

3,87 83 1,0503 

3,89 89 1,1204 
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Tab. č. 19: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,6511 

    sP = 0,0085 

3,84 52 0,6631 

3,84 50 0,6376 

3,81 50 0,6427 

3,81 51 0,6555 

3,81 51 0,6555 

3,83 51 0,6521 

 

 

 

Tab. č. 20: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 6 kN 

 

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

øP = 0,8650 

     sP = 0,0174 

 

3,75 65 0,8488 

3,72 67 0,8820 

3,74 68 0,8904 

3,74 66 0,8642 

3,73 64 0,8402 

3,74 66 0,8642 
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Tab. č. 21: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 7 kN 

 

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

øP = 1,0877 

    sP = 0,0157 

 

3,65 83 1,1136 

3,63 80 1,0792 

3,64 80 1,0763 

3,61 80 1,0852 

3,62 79 1,0687 

3,64 82 1,1032 

 

 

 

Tab. č. 22: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,7053 

    sP = 0,0196 

3,89 57 0,7176 

3,86 54 0,6851 

3,89 54 0,6798 

3,88 57 0,7194 

3,87 55 0,6960 

3,87 58 0,7339 
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Tab. č. 23: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 6 kN 

 

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

øP = 0,9888 

    sP = 0,0118 

3,84 78 0,9947 

3,80 77 0,9923 

3,80 78 1,0052 

3,75 74 0,9664 

3,76 76 0,9898 

3,78 76 0,9846 

 

 

 

Tab. č. 24: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M4M + 20 % T + 1 % st, LS 7 kN 

 

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

øP = 1,2282 

          sP = 0,0291 

 

3,69 95 1,2608 

3,68 92 1,2243 

3,65 94 1,2612 

3,70 91 1,2044 

3,65 88 1,1807 

3,68 93 1,2376 
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Tab. č. 25: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,6569 

    sP = 0,0123 

 

3,82 52 0,6666 

3,81 51 0,6555 

3,79 52 0,6719 

3,78 51 0,6607 

3,79 49 0,6331 

3,82 51 0,6538 

 

 

 

Tab. č. 26: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 6 kN 

 

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

øP = 0,8878 

      sP = 0,0151  

 

3,70 67 0,8868 

3,70 68 0,9000 

3,71 67 0,8844 

3,68 68 0,9049 

3,71 65 0,8580 

3,73 68 0,8928 
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Tab. č. 27: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 7 kN 

 

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

øP = 1,1533 

    sP = 0,0116 

 

3,66 85 1,1373 

3,61 84 1,1395 

3,59 85 1,1595 

3,63 86 1,1602 

3,60 86 1,1699 

3,61 85 1,1531 

 

 

 

Tab. č. 28: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,8737 

      sP = 0,0201  

 

3,87 71 0,8984 

3,88 70 0,8835 

3,86 68 0,8627 

3,84 69 0,8799 

3,87 66 0,8352 

3,83 69 0,8822 
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Tab. č. 29: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 6 kN 

 

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

øP = 1,2043 

    sP = 0,0297 

3,80 93 1,1985 

3,75 92 1,2014 

3,76 90 1,1722 

3,81 91 1,1696 

3,76 96 1,2503 

3,77 95 1,2340 

 

 

 

Tab. č. 30: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M100M + 20 % T + 1 % st, LS 7 kN 

 

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

øP = 1,5092 

    sP = 0,0521 

 

3,65 115 1,5429 

3,68 120 1,5969 

3,65 108 1,4490 

3,66 113 1,5119 

3,64 112 1,5068 

3,62 107 1,4475 
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Tab. č. 31: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M4M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,6057 

    sP = 0,0264 

 

3,86 131 1,6620 

3,86 125 1,5858 

3,89 126 1,5862 

3,88 127 1,6029 

3,90 128 1,6072 

3,88 126 1,5903 

 

 

 

Tab. č. 32: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M4M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,4464 

    sP = 0,0228 

 

3,86 115 1,4590 

3,92 115 1,4366 

3,86 116 1,4717 

3,89 117 1,4129 

3,84 111 1,4156 

3,89 113 1,4225 
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Tab. č. 33: Pevnost tablet v tahu - P90 + 30 % M100M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,7423 

    sP = 0,0252 

 

3,89 140 1,7624 

3,84 138 1,7599 

3,84 135 1,7216 

3,83 139 1,7730 

3,81 133 1,7095 

3,78 133 1,7230 

 

 

 

Tab. č. 34: Pevnost tablet v tahu - P90 + 50 % M100M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 1,5663 

    sP = 0,0336 

 

3,87 125 1,5817 

3,83 126 1,6110 

3,88 119 1,5019 

3,85 122 1,5518 

3,89 125 1,5736 

3,88 125 1,5777 
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Tab. č. 35: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M4M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,7579 

    sP = 0,0096 

 

3,83 58 0,7419 

3,82 60 0,7692 

3,84 59 0,7524 

3,81 59 0,7583 

3,82 60 0,7692 

3,82 59 0,7564 

 

 

 

Tab. č. 36: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M4M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,8897 

    sP = 0,0127 

 

3,88 72 0,9087 

3,84 70 0,8927 

3,91 72 0,8018 

3,89 70 0,8812 

3,89 70 0,8812 

3,93 70 0,8723 
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Tab. č. 37: Pevnost tablet v tahu - D25 + 30 % M100M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,8829 

    sP = 0,0096 

 

3,86 69 0,8754 

3,84 69 0,8799 

3,82 70 0,8974 

3,83 68 0,8695 

3,84 70 0,8927 

3,83 69 0,8822 

 

 

 

Tab. č. 38: Pevnost tablet v tahu - D25 + 50 % M100M + 1 % st, LS 5 kN 

 

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

øP = 0,9359 

    sP = 0,0317 

 

3,89 76 0,9568 

3,87 77 0,9744 

3,89 73 0,9190 

3,84 75 0,9565 

3,86 73 0,9310 

3,85 69 0,8777 
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6.3. Grafy 
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Graf č. 3 
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Graf č. 5 
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Graf č. 7 
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Graf č. 9 
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Graf č. 11 

 

 

 

 

Graf č. 12 
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Graf č. 13 
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Graf č. 15 

 

 

 

 

Graf č. 16 
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Graf č. 17 

 

 

 

 

Graf č. 18 
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Graf č. 19 
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Graf č. 21 

 

 

 

 

Graf č. 22 

 

  

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

5 

Pevnost v tahu 

(MPa) 

Lisovací síla (kN) 

Pevnost tablet v tahu při lisovací síle 5 kN  

u tabletovin bez léčiva 

P90+30%M100M+1%st 

P90+50%M100M+1%st 

P90+30%M4M+1%st 

P90+50%M4M+1%st 

D25+30%M100M+1%st 

D25+50%M100M+1%st 

D25+30%M4M+1%st 

D25+50%M4M+1%st 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

3 4 5 

Pevnost v tahu 

(MPa) 

Lisovací síla (kN) 

Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle  

u tabletovin s Prosolvem® SMCC 90 

P90+30%M100M+20%T+1%st 

P90+50%M100M+20%T+1%st 

P90+30%M4M+20%T+1%st 

P90+50%M4M+20%T+1%st 



63 

Graf č. 23 

 

 

 

 

Graf č. 24 
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Graf č. 25 
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7. Diskuze 

 

Cílem práce bylo zhodnotit lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin s léčivem 

tramadol hydrochlorid, dvěma typy směsných suchých pojiv a dvěma typy hypromelosy 

lišícími se viskozitním stupněm. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv
®
 SMCC 90, 

což je silicifikovaná mikrokrystalická celulosa s 2 % koloidního oxidu křemičitého a 

Disintequik
™

 MCC 25, který obsahuje 75 % α-laktosy monohydrátu a 25 % 

mikrokrystalické celulosy. Jako hypromelosa, tedy látka zpomalující uvolňování léčiva, 

byl použit Methocel
™

 Premium K4M a Methocel
™

 Premium K100M v koncentracích 30 a 

50 %. Jako mazadlo byl ve všech tabletovinách použit stearan hořečnatý v koncentraci  

1 %. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a 

hodnocením pevnosti tablet v tahu. Lisovací síly byly voleny tak, aby se pevnost většiny 

výlisků pohybovala v optimálním rozmezí hodnot pro pevnost tablet v tahu, a to je 0,56 – 

1,12 MPa.
19

 Pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90 tak byly vybrány lisovací síly 3, 4 a 5 

kN. Pro tabletoviny s Disintequikem
™

 MCC 25 to byly lisovací síly 5, 6, 7 kN, neboť tato 

látka se jevila jako hůře lisovatelná. Při společné lisovací síle 5 kN byly lisovány také 

tabletoviny bez léčiva a bylo možné tak porovnat zásah léčiva do lisovatelnosti. Stejně tak 

při této lisovací síle bylo možné porovnat lisovatelnost tabletovin s různým typem suchého 

pojiva. Výsledky práce jsou uvedené v tabulkách č. 3 - 38 a grafech č. 1 - 25. 

 

7.1. Hodnocení energetického profilu lisovacího procesu 

Hodnoty energetického profilu lisovacího procesu uvádí tabulky č. 3 - 6 a dále 

grafy č. 1 - 20. 

Na grafech č. 1 - 5 jsou zobrazeny hodnoty celkové energie Emax. Graf č. 1 

znázorňuje hodnoty pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90 a Disintequikem

™
 MCC 25 

bez léčiva při lisovací síle 5 kN. Hodnoty Emax jsou vyšší pro tabletoviny s Prosolvem
®
 

SMCC 90 a zároveň mezi nimi není statisticky významný rozdíl. V případě Disintequiku
™

 

MCC 25 není patrný rozdíl mezi hodnotami v rámci stejné koncentrace různého typu 

Methocelu
™

, ale výraznější rozdíl v hodnotách je patrný při použití stejného typu 

Methocelu
™

, avšak v různé koncentraci, kdy 50 % koncentrace Methocelu
™

 v tabletovině 

způsobuje vyšší hodnoty Emax než koncentrace 30%.  Na grafech č. 2 - 3 jsou uvedeny 
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hodnoty Emax v závislosti na lisovací síle u tabletovin s oběma typy suchých pojiv 

s tramadolem. V obou případech rostou hodnoty s lisovací silou, ale vyrovnanější v rámci 

jednotlivých lisovacích sil jsou opět u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90, kde je toto 

nejvýraznější u lisovací síly 3 kN (graf č. 2). V případě tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 

25 je u všech lisovacích sil vidět vyrovnanost v hodnotách vždy pro stejné koncentrace 

obou typů Methocelu
™

 a vyšší hodnoty pro 50% koncentraci obou typů Methocelu
™

 (graf 

č. 3). Na grafech č. 4 – 5 jsou uvedeny hodnoty Emax pro tabletoviny s tramadolem a bez 

léčiva při lisovací síle 5 kN. Graf č. 4 zobrazuje tyto hodnoty pro tabletoviny s Prosolvem
®
 

SMCC 90. Z grafu je patrné, že tramadol hodnoty Emax snižuje, ale mezi hodnotami není 

výraznější rozdíl v rámci typu a koncentrace použité hypromelosy. V případě tabletovin s 

Disintequikem
™

 MCC 25 jsou hodnoty Emax vlivem tramadolu sníženy méně a vliv různé 

koncentrace hypromelosy je patrný stejně jako u tabletovin bez léčiva, což znamená, že u 

koncentrace 50 % hypromelosy jsou hodnoty vždy vyšší, v rámci typu hypromelosy ovšem 

rozdíl opět není zaznamenán (graf č. 5). 

Grafy č. 6 – 10 zobrazují hodnoty energie na tření neboli energie předlisování E1. 

Na grafu č. 6 jsou uvedeny hodnoty pro všechny tabletoviny bez léčiva při lisovací síle 5 

kN. Hodnoty této energie jsou opět vyšší a vyrovnanější s Prosolvem
®
 SMCC 90. 

V případě Disintequiku
™

 MCC 25 je zaznamenán stejný vliv jako u hodnot Emax, což 

znamená vyšší hodnoty pro 50% koncentraci obou typů Methocelu
™

 a nevýznamný rozdíl 

v rámci typu použitého Methocelu
™

. Na grafech č. 7 – 8 jsou uvedeny hodnoty E1 

v závislosti na lisovací síle u tabletovin s oběma typy suchých pojiv a tramadolem. V obou 

případech rostou hodnoty s lisovací silou, vyrovnanější jsou opět u tabletovin s 

Prosolvem
®
 SMCC 90, ale tentokrát nejméně u lisovací síly 3 kN (graf č. 7). U tabletovin s 

Disintequikem
™

 MCC 25 jsou u všech lisovacích sil vyšší hodnoty pro koncentraci 50 % 

obou typů Methocelu
™

 (graf č. 8). Hodnoty E1 při lisovací síle 5 kN pro tabletoviny 

s oběma suchými pojivy bez léčiva a s léčivem zobrazují grafy č. 9 – 10. Hodnoty E1 u 

tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 jsou vyšší než u tabletovin s Disintequikem

™
 MCC 25 

a vyrovnanější, tramadol je lehce snižuje (graf č. 9). V případě tabletovin s 

Disintequikem
™

 MCC 25 jsou vyšší hodnoty opět v případě tabletovin s 50% koncentrací 

obou typů Methocelu
™

 a přídavek tramadolu tyto hodnoty nijak významně nesnižuje (graf 

č. 10).  
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Na grafech č. 11 – 15 jsou uvedeny hodnoty energie lisování Elis, která zahrnuje 

energii akumulovanou v tabletě po vylisování neboli energii plasticity a také energii 

uvolněnou při dekompresi neboli energii elasticity. Na grafu č. 11 jsou hodnoty Elis pro 

tabletoviny bez léčiva při lisovací síle 5 kN. Vyšší hodnoty vykazují tabletoviny s 

Prosolvem
®
 SMCC 90 a tentokrát jsou u těchto tabletovin zaznamenány vyšší hodnoty pro 

30% koncentraci obou typů Methocelu
™

, přičemž stejná koncentrace obou typů 

Methocelu
™

 vykazuje prakticky stejné hodnoty. U tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 

není mezi hodnotami Elis zaznamenán statisticky významný rozdíl. Hodnoty Elis 

v závislosti na lisovací síle uvádí grafy č. 12 – 13. V případě obou suchých pojiv rostou 

hodnoty s lisovací silou, u Prosolvu
®
 SMCC 90 jsou vždy vyšší pro koncentraci obou typů 

Methocelu
™

 30 % (graf č. 12), v případě Disintequiku
™

 MCC 25 pro koncentraci 

Methocelu
™

 50 % (graf č. 13). V rámci typu Methocelu
™

 při jeho stejné koncentraci není 

zaznamenán statisticky významný rozdíl v hodnotách. Na grafu č. 14 jsou hodnoty Elis při 

lisovací síle 5 kN pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90 s léčivem a bez léčiva. Hodnoty 

s tramadolem jsou nižší, ale v obou případech vyšší pro koncentraci 30 % obou typů 

Methocelu
™

. Graf č. 15 uvádí tyto hodnoty pro tabletoviny s Disintequikem
™

 MCC 25 

s léčivem a bez léčiva. Hodnoty Elis jsou opět nižší pro tabletoviny bez tramadolu. 

Vykazují také vyšší hodnoty v případě obsahu Methocelu
™

 v 50% koncentraci, přičemž 

tento vliv u tabletovin bez léčiva zaznamenán nebyl.  

Grafy č. 16 – 20 zobrazují hodnoty plasticity. Na grafu č. 16 jsou tyto hodnoty 

uvedeny pro tabletoviny bez léčiva při lisovací síle 5 kN. Hodnoty u tabletovin  

s Disintequikem
™

 MCC 25 jsou lehce nižší, stejně jako hodnoty s 50 % obou typů 

Methocelu
™

 u tabletovin s oběma typy suchých pojiv. Grafy č. 17 a 18 znázorňují hodnoty 

plasticity v závislosti na lisovací síle pro tabletoviny s oběma suchými pojivy 

s tramadolem. V obou případech plasticita klesá lehce s lisovací silou. Pro tabletoviny  

s Prosolvem
®
 SMCC 90 jsou vždy vyšší hodnoty pro koncentraci obou typů Methocelu

™
   

30 %, v rámci typu Methocelu
™

 není statisticky významný rozdíl (graf č. 17). U tabletovin 

s Disintequikem
™

 MCC 25 není patrný větší vliv typu ani koncentrace Methocelu (graf č. 

18). Plasticita u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 a tramadolem vykazuje při lisovací síle 

5 kN lehce nižší hodnoty než tabletoviny bez léčiva, hodnoty jsou lehce vyšší 

v přítomnosti 30% zastoupení obou typů Methocelu
™

 (graf č. 19). Tabletoviny s 

Disintequikem
™

 MCC 25 a tramadolem mají také lehce nižší hodnoty plasticity, není u 

nich ale patrný různý vliv koncentrace Methocelu
™

 (graf č. 20).     
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7.2. Pevnost tablet v tahu 

Hodnoty pevnosti tablet v tahu jsou uvedeny v tabulkách č. 7 – 38 a v grafech č. 21 

– 25. Graf č. 21 porovnává tyto hodnoty pro všechny tabletoviny bez léčiva při lisovací síle 

5 kN. Z grafu je patrná menší pevnost tablet s Disintequikem
™

 MCC 25. Tablety jsou 

pevnější s vyšším viskozitním stupněm hypromelosy, tedy Mehocelem
™

 Premium K100M, 

a to v případě obou suchých pojiv. Zajímavý je opačný zásah koncentrace obou typů 

Methocelu
™

 v kombinaci s použitými směsnými suchými pojivy, neboť v případě 

Prosolvu
®

 SMCC 90 jsou tablety pevnější s 30% koncentrací obou typů Methocelu
™

, 

kdežto v případě Disintequiku
™

 MCC 25 s 50% koncentrací obou typů Methocelu
™

. 

Závislost pevnosti tablet na lisovací síle pro obě směsná suchá pojiva s tramadolem uvádí 

grafy č. 22 – 23. Pevnost tablet roste v obou případech s lisovací silou. U tablet s 

Prosolvem
®
 SMCC 90 u lisovacích sil 3 a 4 kN je nejnižší hodnota pevnosti u tabletoviny 

s 30 % Methocelu
™

 Premium K4M, nejvyšší jsou pro tabletoviny s 50 % obou typů 

Methocelu
™

. U lisovací síly 5 kN se hodnoty vyrovnávají a není mezi nimi statisticky 

významný rozdíl (graf č. 22). V případě tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 vykazuje při 

všech lisovacích silách nejvyšší hodnoty tabletovina s 50 % Methocelu
™

 Premium K100M. 

Hodnoty pro tabletoviny s 30 % obou typů Methocelu
™

 jsou vyrovnané, s 50 % 

Methocelu
™

 Premium K4M jsou vyšší (graf č. 23). Pevnost tablet ze všech tabletovin s 

Prosolvem
®
 SMCC 90 uvádí graf č. 24. Z grafu je patrné snížení hodnot pevnosti tablet 

vlivem přídavku tramadolu, ale také vyrovnání hodnot pevnosti tablet pro všechna použitá 

složení. V případě tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 dochází také ke snížení pevnosti 

tablet vlivem tramadolu, pevnější zůstávají tablety s 50 % obou typů Methocelu
™

.     
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8. Závěr 

 

Výsledky práce lze shrnout do následujících bodů: 

1. Hodnoty celkové energie lisování Emax při lisovací síle 5 kN byly u tabletovin  

bez léčiva vyšší v případě Prosolvu
®
 SMCC 90, nebyl mezi nimi statisticky 

významný rozdíl. V případě tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 byly 

zaznamenány vyšší hodnoty této energie u vyšší koncentrace obou typů 

Methocelu
™

, vliv typu Methocelu
™

 nebyl zaznamenán. Celková energie lisování 

rostla u všech tabletovin s léčivem s lisovací silou, její vyrovnanější hodnoty byly u 

tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90. Tramadol snížil hodnoty Emax v případě použití 

obou směsných suchých pojiv, více ale v tabletovinách s Prosolvem
®
 SMCC 90, 

kde nebyl také zaznamenán výraznější rozdíl v rámci typu i koncentrace použitého 

Methocelu
™

. U tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 byly zaznamenány vyšší 

hodnoty v přítomnosti 50 % koncentrace obou typů Methocelu
™

.  

2. Hodnoty energie na tření E1 při lisovací síle 5 kN byly u tabletovin bez léčiva vyšší 

v případě Prosolvu
®
 SMCC 90, nebyl mezi nimi výraznější rozdíl. V případě 

tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 byly opět zaznamenány vyšší hodnoty této 

energie u vyšší koncentrace obou typů Methocelu
™

, vliv typu Methocelu
™

 nebyl 

zaznamenán. Hodnoty energie na tření tabletovin s léčivem rostly s lisovací silou, 

vyrovnanější byly opět v případě tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90. Tramadol 

lehce snížil hodnoty energie E1 u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90, hodnoty jsou 

vyrovnanější než u tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25, kde jsou vyšší pro 50 % 

koncentrace Methocelu
™

, navíc zde nedošlo k většímu snížení hodnot vlivem 

tramadolu.     

3. Hodnoty energie lisování Elis při lisovací síle 5 kN byly u tabletovin bez léčiva 

vyšší v případě Prosolvu
®
 SMCC 90, tentokrát byly ale vyšší hodnoty pro 30% 

koncentraci obou typů Methocelu
™

. U tabletovin bez léčiva s Disintequikem
™

 

MCC 25 nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl. Hodnoty Elis u tabletovin 

s léčivem rostly s lisovací silou. Tramadol snížil hodnoty Elis, u tabletovin s 

Prosolvem
®
 SMCC 90 byly vyšší hodnoty v případě 30 % koncentrace 

Methocelu
™

, v případě Disintequiku
™

 MCC 25 a léčiva byly vyšší hodnoty u 50 % 

koncentrace Methocelu
™

.  
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4. Hodnoty plasticity při lisovací síle 5 kN byly u tabletovin bez léčiva vyšší v případě 

Prosolvu
®
 SMCC 90, v případě obou typů směsných suchých pojiv byly nižší  

u tabletovin s 50 % Methocelu
™

. Hodnoty plasticity tabletovin s léčivem klesaly 

s lisovací silou. U tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 byly vyšší u 30 % 

koncentrace obou typů Methocelu
™

, u tabletovin s Disintequikem
™

 MCC 25 nebyl 

patrný vliv typu ani koncentrace Methocelu
™

. Tramadol lehce snížil plasticitu  

u tabletovin s oběma typy směsných suchých pojiv, v případě Prosolvu
®

 SMCC 90 

byly vyšší hodnoty s 30% koncentrací Methocelu
™

, u tabletovin s Disintequikem
™

 

MCC 25 nebyl vliv koncentrace zaznamenán. 

5. Tabletoviny s Disintequikem
™

 MCC 25 poskytovaly při stejné lisovací síle méně 

pevné tablety. Vyšší hodnoty pevnosti byly zaznamenány v případě obou směsných 

suchých pojiv s Methocelem
™

 Premium K100M. V případě Prosolvu
®
 SMCC 90 

byly pevnější tablety s 30% koncentrací obou typů Methocelu
™

, v případě 

Disintequiku
™

 MCC 25 s 50% koncentrací. Pevnost tablet s léčivy rostla s lisovací 

silou, vliv Methocelu
™

 záležel na lisovací síle. Tramadol snížil pevnost tablet, 

přičemž u tabletovin s Prosolvem
®
 SMCC 90 došlo k vyrovnání hodnot pevnosti u 

všech tabletovin, v případě Disintequiku
™

 MCC 25 byly pevnější tablety s 50% 

koncentrací obou typů Methocelu
™

.     
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