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1 Abstrakt, Abstract 

Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra   Farmaceutická technologie 

Kandidát   Mgr. Marie Neprašová 

Konzultant   PharmDr. Jitka Muţíková, Ph.D. 

Název rigorózní práce Studium matricových tablet s dvěma typy 

Carbopolu
®

 

 

Práce se zabývá studiem lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin a rychlostí 

uvolňování léčiva z tablet s dvěma typy karbomerů, a to práškovým Carbopolem
®
 971P 

NF a granulovaným Carbopolem
®
 71G NF. Testované koncentrace polymerů 

v tabletovinách jsou 5, 10, 15 a 20 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického 

profilu lisování a pevnosti tablet v tahu.  

Hodnoty celkové energie rostly u tabletovin s oběma typy Carbopolu
® 

s lisovací 

silou a klesaly s jeho rostoucí koncentrací, přičemţ výraznější pokles hodnot celkových 

energií byl u tabletovin s práškovým Carbopolem
®
. Prášková forma Carbopolu

®
 

poskytovala pevnější tablety neţ granulovaná forma. Nejniţší koncentrace Carbopolu
®

 

971P NF prodluţovala uvolňování kyseliny salicylové více neţ nejvyšší koncentrace 

Carbopolu
®
 71G NF. 
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Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department   Pharmaceutical Technology 

Candidate   Mgr. Marie Neprašová 

Consultant   PharmDr. Jitka Muţíková, Ph.D. 

Title of the Thesis The study of matrix tablets with two types  

of the Carbopol
®

 

 

The thesis studies the compressibility of directly compressible tableting 

materials and the rate of drug release from tablets with two types of carbomers, powder 

Carbopol
®
 971P NF and granular Carbopol

®
 71G NF. The tested concentrations  

of the polymers in the tablets are 5, 10, 15 and 20 %. The compressibility is evaluated 

via energetic profile of the compression and tensile strength of the tablets.  

The values of total energy increased with the compression force and decreased  

with the growing concentration of both Carbopol
®
, more markedly in the case  

of powder Carbopol
®
. The powder Carbopol

®
 provided stronger tablets  

than the granular form. The lowest concentration of Carbopol
®
 971P NF prolonged  

the release time of the salicylic acid more than the highest concentration  

of the Carbopol
®
 71G NF. 
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2 Zadání  

Hlavním cílem práce bylo porovnat hydrofilní matricové tablety s dvěma typy 

Carbopolu
®
,
 
a to 971P NF a 71G NF v koncentracích 5, 10, 15 a 20 %. Konkrétně  

se u tabletovin a tablet porovnávaly následující parametry: 

1. Lisovatelnost pomocí energetického profilu lisování v závislosti na lisovací síle. 

2. Pevnost tablet v závislosti na lisovací síle. 

3. Rychlost uvolňování léčiva kyseliny salicylové. 
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3 Úvod 

První lékové formy s řízeným uvolňováním byly dostupné pro perorální podání. 

Výhody řízeného uvolňování tablet spočívají zejména ve sníţené frekvenci dávkování  

a redukci kolísaní plazmatických hladin léčiva
1
. Mezi tablety s řízeným uvolňováním 

řadíme hydrofilní gelové matricové systémy, které našly v oblasti technologie léků 

rozsáhlé uplatnění pro svoji nízkou toxicitu, dobrou dostupnost, biokompatibilitu  

a případnou mukoadhezivitu
2
. Často pouţívanou látkou pro přípravu hydrofilních 

matricových tablet jsou karbomery v podobě firemního produktu Carbopol
®
.  

Tento polymer se pouţívá v koncentraci 5 - 30 % v přímém lisování tablet  

s prodlouţeným uvolňováním. Pro přípravu hydrofilních gelových systémů přímým 

lisováním se mohou pouţít Carbopoly
®
 v práškové nebo granulované formě.   

Mezi výhody matricových tablet s Carbopolem
®
 patří moţnost zpracování přímým 

lisováním, moţnost výroby menších a snadno polykatelných tablet a zajištění dobrých 

vlastností tablet při nízkých lisovacích silách
3
. Studium lisovatelnosti tabletovin  

s práškovým Carbopolem
®
 971P NF a granulovaným Carbopolem

®
 71G NF se stalo 

náplní této práce. Dále byla hodnocena pevnost tablet a rychlost uvolňování špatně 

rozpustného léčiva ve vodě z hydrofilních matricových tablet.   
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4 Teoretická část 

4.1 Tablety s řízeným uvolňováním léčiva 

Lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva se stále častěji objevují  

v současné farmakoterapii z důvodu výhod ve srovnání s formami s neřízeným 

uvolňováním. Výhody spočívají zejména ve sníţené frekvenci dávkování, redukci 

kolísaní plazmatických hladin léčiva, menším výskytu neţádoucích účinků  

a tím zlepšení compliance pacienta
1
. Oblast zabývající se řízeným uvolňováním patří 

k dynamicky se rozvíjející oblasti farmaceutických firem díky výhodám,  

které poskytuje řízená liberace léčiv
4
. Termín řízené uvolňování léčiva se objevuje  

od 70. let minulého století.  

Názvosloví bylo značně nejednotné. Během vývoje lékopisu po současnost byl 

pojem modifikované uvolňování uţíván jako synonymum pro řízené uvolňování. Český 

lékopis 2009 - Doplněk 2014 pouţívá pojem řízené uvolňování a dále ho rozlišuje  

na prodlouţené, zpoţděné a pulzní uvolňování léčiva. Řízené uvolňování léčiva  

můţe probíhat kontinuálně (prodlouţené uvolňování) nebo diskontinuálně (zpoţděné  

a pulzní uvolňování). Pojem prodlouţené uvolňování léčiva vyjadřuje zabezpečení 

terapeutické hladiny léčivé látky v krevní plazmě po poţadovaný časový interval. 

Obvykle se jedná o dobu delší, neţ by vznikla po aplikaci jednotlivé dávky léčiva. Delší 

působení léčivé látky je umoţněno specifickými farmaceutickými pomocnými látkami, 

speciálními technologickými postupy nebo jejich kombinací. Zpoţděné uvolňování 

léčiva je výhodné v případě, ţe se má látka vstřebávat aţ ve střevním traktu nebo v jeho 

určitém místě nebo tehdy, kdyţ se má oddálit působení léčiva. Pulzní uvolňování léčiva 

je charakteristické přerušovaným účinkem podání léčiva. Pulzní uvolňování z jednoho 

léčivého přípravku je vhodné při potřebě opakované aplikace léčiva během dne  

nebo při vývoji tolerance na podanou léčivou látku. Podle definic můţeme usuzovat,  

ţe mezi tablety s modifikovaným uvolňováním léčiva patří tablety s řízeným 

uvolňováním, tablety se zrychleným uvolňováním nebo tablety s cílenou biodistribucí 

léčivých látek v organismu
1,5,6

. Pro účely této práce se omezíme na tablety s řízeným 

uvolňováním podle definice Českého lékopisu 2009 - Doplněk 2014. 
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Vlastnosti léčiv vhodných pro tablety s řízeným uvolňováním
7
 

Teoreticky je vhodné připravovat všechny perorální léky ve formě řízeného 

uvolňování. Po praktické stránce tuto formulaci vylučují některé biologické  

a fyzikálně - chemické vlastnosti léčivých látek. Jedná se především o tyto vlastnosti: 

 Velikost tablety - snazší zpracování malých dávek léčivých látek, limitujícím 

faktorem je konečná velikost lékové formy, aby nepůsobila potíţe s polykáním. 

 Rozpustnost ve vodě a prostředí GITu - pro málo rozpustné léčivé látky můţe 

dojít k nedosaţení plazmatické hladiny a pro velmi dobře rozpustné léčivé látky 

je obtíţné najít látku, která dostatečně zpomalí rozpouštění léčivé látky. 

 Rozdělovací konstanta - velmi hydrofilní jsou nevhodné, většinou prostupují 

tkání pomalu a velmi lipofilní látky naopak rychle a v tkáni se hromadí. 

 Stálost léčiv - poţadujeme především stálost v tenkém střevě. 

 Velikost molekuly - za přijatelnou hranici se povaţuje relativní molekulová 

hmotnost 500 - 700. 

 Absorpce - léčivé látky s pomalou nebo variabilní absorpcí by se neměly 

pouţívat. 

 Rozdělování - léčivé látky s velkým distribučním objemem se nedoporučují. 

 Metabolismus - vhodné jsou léčivé látky  lehce metabolizovatelné. 

 Délka účinku - nevhodné jsou léčivé látky s krátkým poločasem a potřebnou 

vysokou terapeutickou dávkou, vznikne objemná formulace; dále léčivé látky 

s dlouhým biologickým poločasem, které mají samy o sobě prodlouţený účinek. 

 Terapeutický index - formulace léčivých látek s úzkým terapeutickým indexem  

je velmi náročná a není vţdy spolehlivá. 
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Typy systémů pro řízené uvolňování 

Mezi základní formulace tablet s řízeným uvolňováním patří dva, a to matricový  

a zásobníkový typ
7
. Kombinované formy mají matricové jádro a polymerní obal 

 a na řízeném uvolňování se podílejí obě sloţky
8
. 

1. Zásobníkový systém  

V zásobníkovém systému dojde k obalení obsaţeného léčiva polymerním 

obalem. Tento typ má jádro a obal
4
. Jádro můţe obsahovat léčivo v tuhém  

nebo kapalném skupenství. Obal je tvořen polymerem, který má řídící funkci a řídí 

uvolňování léčivé láky. Při liberaci léčivé látky se mohou vyuţít následující formulace 

obalu: 

 obal je nerozpustný v ţaludku a rozpustný v tenkém střevě; 

 obal je rozpustný v ţaludku i tenkém střevě, liberace je moţná  

aţ po úplném rozpuštění obalu, lze načasovat tloušťkou obalu; 

 obal je jako celek nerozpustný a obsahuje látky, které se rozpouštějí 

v gastrointestinálním traktu, tím vznikají v obalu póry
7
. 

 

Propustný obal umoţňuje liberaci léčivé látky difuzí. Jádro s léčivou látkou  

se rozpouští a roztok léčivé látky prostupuje přes membránu do biofáze. Pokud je řídící 

membrána polopropustná, proniká voda do zásobníku a rozpouští léčivou látku  

na nasycený roztok s určitým osmotickým tlakem. Tento roztok membrána do biofáze 

nepropustí. Tyto zásobníkové systémy mají v semipermeabilní membráně malý otvor  

pro výstup roztoku léčiva. Pro plynulost výstupu roztoku se přidává do zásobníku 

osmoticky aktivní látka, která zvyšuje osmotický tlak. Příkladem je orální osmotický 

systém OROS
7
. 

 

Speciálním typem zásobníkového systému jsou systémy se zpoţděným 

uvolňováním léčiva. Zpoţděné uvolňování léčivé látky je většinou zajišťováno pomocí 

obalů, jejichţ rozpustnost závisí na různých hodnotách pH v gastrointestinálním traktu. 

Acidorezistentní obaly jsou tvořeny metakrylovými polymery např. Eudragit
® 

L  

a některými celulosovými deriváty. Acidorezistentní obaly umoţňují odolat kyselému 

ţaludečnímu prostředí a uvolnit léčivé látky ve střevní části trávicího traktu
1
. 
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2. Matricový systém s prodlouženým uvolňováním léčiva 

 

Tyto systémy jsou nejběţnější formou pro řízené uvolňování léčiv. Je to dáno 

snadnou výrobou oproti zásobníkovým systémům a nehrozí nebezpečí náhodných 

vysokých dávek, které mohou být způsobeny protrţením membrány zásobníkového 

systému. Léčivá látka je zde přítomna jako disperze v polymerní matrici. Tableta 

funguje jako celek
1
. Jeden z poţadavků na tabletu je schopnost zachování celistvosti  

při kontaktu s disolučním médiem po dobu potřebnou k uvolnění, rozptýlení  

nebo rozpuštění léčivé látky, ke kterému dochází pomocí eroze nebo vyluhování 

matrice.
 

Vlastnosti tohoto celku závisí především na vlastnostech nosné látky  

a vlastnostech léčivé látky, které mohou být upraveny dalšími aditivy tak, aby přípravek 

splňoval poţadované farmakologické vlastnosti a stabilitu
5
. Podle charakteru nosiče  

se tablety rozdělují na polymerní nerozpustné, lipofilní, hydrofilní gelové, popř. směsné 

(hydrofilně - lipofilní)
8
. Nevýhodou všech matricových tablet je postupné sniţování 

rychlosti uvolňování léčiva. Je to způsobeno tím, ţe se zmenšuje povrch tablety  

u hydrofilních, resp. u lipofilních matric a u polymerních nerozpustných matric  

se prodluţuje vzdálenost difuze roztoku léčiva
1
. 

 
A. Polymerní nerozpustné matrice 

Polymerní nerozpustné matricové tablety se často označují jako skeletové 

tablety, jejichţ základem jsou nerozpustné polymery s dispergovanou léčivou látkou. 

Nosný polymer zajišťuje po slisování pevnou pórovitou strukturu neboli skelet
1
.  

Tento typ matric je nejstarší perorální matricovou formou. Matrice byly poprvé 

představeny v roce 1960. Vyrábí se metodou přímého lisování prášků nebo lisováním 

zrněných prášků
5
. Skelet zabezpečuje zpomalené rozpouštění dispergované léčivé látky, 

a tím její prodlouţenou absorpci a účinek
1
. Nejprve se léčivo uvolňuje z povrchu tablety 

a dosahuje se tak terapeutické koncentrace v plazmě. Dále dochází ke zpomalení 

uvolňování léčiva v závislosti na dráze, kterou musí roztok léčiva urazit z vnitřní části 

skeletu
5
. Roztok léčivé látky se uvolňuje z matrice kanálky vyplněnými vodou,  

jejichţ prostupnost závisí na pórovitosti matrice. Prostupnost a tedy rychlost uvolňování 

léčivé látky lze ovlivnit pomocnými látkami rozpustnými ve vodě, které uvolňování 

urychlují, a hydrofobními pomocnými látkami, které uvolňování léčivé látky zpomalují. 

Tvar tablety zůstává nezměněn a z organismu odchází vyluhovaný polymerový skelet. 
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Od jejich výroby se však postupně upouští, zejména tehdy, jde-li o technologii 

zaloţenou na pouţití organických rozpouštědel. Z nerozpustných polymerů se nejčastěji 

uplatňují nerozpustné amonioalkylmethakrylátové kopolymery a ethylcelulosa, méně 

jsou zastoupeny polyvinylchlorid, polyetylen a polystyren
1
.  

 
B. Lipofilní matrice 

Tyto matricové systémy obsahují tuky a vosky. Léčivá látka je dispergována  

v nosiči a tableta často obsahuje další pomocné látky, zejména pojiva nebo plniva,  

která mohou ovlivnit rychlost uvolňování léčiva
1
. Léčivá látka můţe být včleněna  

do lipofilní matrice pomocí sprejového chlazení, termoplastickou granulací  

nebo přímým lisováním práškové směsi nosiče a léčiva
5
. Léčivo se uvolňuje erozí. 

Tableta se postupně zmenšuje v důsledku hydrolýzy, vlivem působení enzymů a změny 

pH v GIT
1
. Povrchová eroze a tím rychlost uvolňování léčiva závisí na vlastnostech  

a koncentraci nosné látky a na dalších přidaných pomocných látkách. Tyto látky mohou 

mít hydrofilní nebo lipofilní charakter a dolaďují disoluční profil
5
. Oblíbenými  

se stávají směsné hydrofilně - lipofilní matricové tablety. Nejčastěji pro základ 

lipofilních matricových tablet jsou pouţívány mastné kyseliny a mastné alkoholy  

a jejich estery např. cetylalkohol a estery např. glyceroldibehenát, glyceroltribehenát  

nebo montanglykolový vosk
1
. 

C. Hydrofilní gelové matrice 

O hydrofilních gelových matricových tabletách je pojednáno v kapitole 4.1.1. 

Obalené matricové tablety 

Matricové tablety bývají často opatřeny obalem. Obal můţe mít funkci korekční 

nebo ochrannou, která napomáhá k ochraně tablety před vnějšími vlivy. Funkce 

korekční spočívá často v maskování nepříjemné chuti, zlepšení vzhledu a úpravě barvy 

tablety pro zlepšení compliance. Kombinací vhodné technologie matricové tablety  

a několika obalů umoţňuje dosáhnout místně specifického účinku v gastrointestinálním 

traktu. Pro uvolňování léčiv v kolonu byl navrţen systém CODES (colon specific drug 

delivery system). Návrhů formulací matricových tablet je mnoho a bývají patentově 

chráněné
5
.  
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4.1.1 Hydrofilní gelové matricové tablety 

Hydrofilní gelové matrice byly představeny patentem v roce 1962
5
. V oblasti 

technologie léků našly rozsáhlé uplatnění pro svoji nízkou toxicitu, dobrou dostupnost, 

biokompatibilitu a mukoadhezivitu. Díky těmto vlastnostem jsou vyuţívány  

nejen v systémech s konvenčním, ale i řízeným uvolňováním léčivých látek
2
. Hydrofilní 

matricové tablety se vyrábějí přímým lisováním nebo lisováním granulátu. Lisovací síla  

je podstatným parametrem, který má vliv na porozitu, pevnost a uvolňování
4
.  

Hydrofilní polymery obsahují v suchém stavu neorganizované a vysoce 

propletené řetězce. Jejich pohyblivost je limitována pevnou strukturou matrice,  

tento stav se nazývá sklovité stádium. Při styku s hydrofilním prostředím dochází 

k hydrataci polymerních řetězců a zvyšuje se jejich pohyblivost. Tento stav se nazývá 

kaučukovitý stav
4
. Základem pro hydrofilní matrice jsou hydrofilní polymery,  

které se při styku s vodným prostředím zvlhčují a uvolňují počáteční dávku 

rozpuštěného léčiva ze svého povrchu. Tím dochází k navození terapeutické 

koncentrace v krevní plazmě
5
. Polymer na povrchu tablety začne hydratovat, 

rozpouštědlo zvýší pohyblivost polymerních řetězců a jejich rozvolnění vede ke vzniku 

nabobtnalého gelu
4
. Tvorba gelové bariéry na povrchu výlisku je důleţitá pro řízené 

uvolňování obsaţeného léčiva
1
. Konzistence povrchového gelu je ovlivněna viskozitou, 

koncentrací polymeru a chemickou strukturou
5
. Rozlišujeme tři vrstvy gelové bariéry, 

které se podílí na liberaci léčiva. Bobtnající vrstva odděluje nabobtnalé a rozvolněné 

polymerové řetězce od polymerových řetězců nerozvolněných a tvoří vnitřní část 

vrstvy. Vnější část je tvořena erozní vrstvou, kdy polymery jsou natolik rozvolněny,  

ţe přecházejí do disolučního média. Pokud je léčivá látka rozpustná v disolučním 

médiu, tak rozlišujeme difuzní vrstvu, která je mezi erozní a bobtnající vrstvou. Difuzní 

vrstva obsahuje části nerozpuštěného a jiţ rozpuštěného léčiva, které se uvolňuje  

do okolí
4
. Díky gelové ochranné bariéře můţe voda pronikat do tablety bez toho,  

aby se rozpadla
1
. Gelová vrstva se rozpouští a vytváří se nová vrstva. Z toho vyplývá, 

ţe se difuzní gelová bariéra neustále mění
4
. Difuzí gelovou vrstvou se uvolňují ve vodě 

dobře rozpustná léčiva, erozí gelové vrstvy špatně rozpustná léčiva a u mírně 

rozpustných léčiv dochází ke kombinaci obou dějů. Velikost výlisku se v průběhu 

liberace mění. Nejdříve nabobtnalá vrstva zvětšuje tabletu, hydratace a gel se posunou 
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do suchého jádra matrice. Pak se tableta zmenšuje, aţ nakonec zcela zanikne vlivem 

rozpouštění a eroze polymeru
1
. 

Hydrofilní polymerní gely jsou trojrozměrné sloţené systémy tvořené polymerní 

sítí a v ní inkorporovanou kapalinou. Díky vysokému obsahu vody tyto materiály 

vykazují výbornou biokompatibilitu. Interakce vody s hydrofilními polymery  

a její redistribuce uvnitř polymerního systému je podstatná pro mechanickou odolnost 

gelu a schopnost řídit uvolňování léčivé látky
1
.  

Hydrofilní matrice mají široké uplatnění a jejich výhodou je jednoduchost 

výroby, malá finanční náročnost technologie a rozumná cena pomocných látek
1
. 

Hydrofilní gelové systémy se pouţívají zejména pro perorální aplikace
2
. K další výhodě 

patří moţnost pouţití pro špatně rozpustná léčiva. Nevýhodou je sniţující se rychlost 

uvolňování, která je dána zmenšujícím se povrchem matrice
5
. U tohoto typu matric  

jsou nosnými pomocnými látkami bobtnající hydrofilní polymery typu celulosových 

derivátů (např. hypromelosa, sodná sůl karmelosy, hyprolosa, methylcelulosa)  

nebo přírodních látek (např. kyselina alginová, pektiny, přírodní gumy) a syntetické 

polymery (karbomery, poloxamery)
1
.
 

V současnosti jsou preferovány polymery,  

které jsou bioresorbovatelné, biodegradovatelné a biokompatibilní
2
. 

Vlastnosti gelové vrstvy matricových tablet jsou ovlivněny celou řadou faktorů, 

jejichţ změnou lze ovlivňovat liberaci léčiva z matricových tablet. Mezi faktory 

ovlivňující liberaci související s pouţitou pomocnou látkou patří např. typ polymeru, 

jeho koncentrace, viskozitní stupeň, stupeň substituce, molekulová hmotnost, velikost 

částic polymeru a rychlost hydratace polymeru. U včleněného léčiva je důleţitá  

jeho chemická struktura, rozpustnost a velikost částic. Mezi další moţnosti ovlivnění 

uvolňování léčiv z gelové vrstvy je přidání dalších pomocných látek, které mají vliv  

na uvolnění léčiva fyzikálně - chemickými vlastnostmi. Působí na základě  

své rozpustnosti (rozpustná a nerozpustná plniva), zvyšují rozpustnost léčiva 

(cyklodextriny), mohou měnit pH prostředí tablety (kyselé a zásadité modifikátory pH) 

nebo interagují s ostatními sloţkami matrice (polymery, iontoměniče, tenzidy). 

Vlastnosti gelové vrstvy mohou být dále ovlivněny pouţitou lisovací silou nebo tvarem 

matrice
8
.
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4.1.1.1  Pomocné látky pro hydrofilní matricové tablety 

Významnou skupinu látek pro tvorbu hydrofilních gelů tvoří hydrofilní 

polymery. Po dlouhou dobu se ve farmaceutické technologii uplatňují polosyntetické 

celulosové deriváty. Mezi jejich přednosti patří bezpečnost, snadná dostupnost a nízká 

cena
2
. O polymery přírodního původu stoupá zájem v současné době zejména  

pro svou bezpečnost. Přírodní polymery je moţné získat jako rostlinné exudáty (arabská 

klovatina), jako rostlinné extrakty (pektiny) nebo jako sloţky semen (guar 

galaktomannan). Dále jsou vyuţívány produkty mikrobiální fermentace,  

např.  xanthanová klovatina. Ze syntetických polymerů pro výrobu hydrofilních matric 

se nejvíce uplatňují karbomery. Hydrofilní polymery pro výrobu matricových tablet  

se vyuţívají samostatně nebo v kombinaci pro dosaţení poţadovaného uvolňování 

léčiva ze systému
9
. 

Polymery pro hydrofilní gelové systémy lze dělit na základě různých kritérií, 

kterými jsou typ zesíťování, počet fází, obsah disperzního prostředí a chování  

ve vysušeném stavu
2
. 

Podle typu zesíťování rozdělujeme hydrofilní gelové systémy na kovalentní, 

fyzikálně síťované a vysoce organizované gely. Na podkladě chemických vazeb 

vznikají kovalentní gely, které jsou tvořeny zejména syntetickými hydrofilními 

polymery. Tyto systémy jsou ireverzibilní (nemohou přecházet zpět na roztok 

polymeru). Fyzikálně síťované gely vznikají spojováním úseků polymerních řetězců 

v roztoku mezimolekulárním působením fyzikálních sil (Van der Walsovy, dipolárních, 

vodíkových vazeb) nebo vzájemným propletením řetězců polymeru. Jedná se o systémy 

reverzibilní. Vznikne-li z roztoku gel v důsledku změny podmínek (teplota, pH, 

elektrické nebo magnetické pole, přídavek elektrolytu), můţe být ztekucen v opačném 

směru. Hovoříme o přechodu sol - gel. Vysoce organizované gely jsou tvořeny tenzidy, 

které vytváří ve vodě s dlouhými řetězci mastných alkoholů vysoce uspořádané 

lamelární, kubické, hexagonální a micelární struktury
2
. 

Podle počtu fází rozdělujeme gely na jednofázové a dvoufázové. Jednofázové 

gely vznikají z přírodních, polysyntetických nebo syntetických polymerů interakcí 

s kapalinou. Ve farmaceutických gelech se jedná většinou o vodu nebo směs vody 
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s etanolem nebo jinými alkoholy. Dvoufázové (anorganické) gely jsou trojrozměrné 

systémy tvořené pevnými částicemi koloidní velikosti dispergované v kapalině
2
. 

Podle obsahu disperzního prostředí rozlišujeme lyogely, xerogely a aerogely. 

Systém obsahující disperzní prostředí i dispergovaný podíl je lyogel. Vysušením 

lyogelu a tedy odstraněním disperzního prostředí vzniká xerogel, který obsahuje  

pouze zesíťovaný dispergovaný podíl. Xerogely vznikají z reverzibilních lyogelů. 

Aerogel vzniká odpařením kapalné sloţky gelu za nadkritické teploty a tlaku. Aerogel  

je charakterizován nízkou hustotou, pevností a vynikajícími tepelně izolačními 

vlastnostmi
2
. 

Podle chování ve vysušeném stavu rozdělujeme gely na reverzibilní  

a ireverzibilní. Reverzibilní gely po vysušení zmenšují svůj objem a vytváří kompaktní 

xerogel. Mohou bobtnat a přecházet zpět do původního stavu přijímáním disperzního 

prostředí (např. gel tragantu). Ireverzibilní gely ve vysušeném stavu si zachovávají  

svůj objem a mají pórovitou strukturu. Jsou schopné absorbovat určité mnoţství 

kapaliny, ale lyogel nevznikne. Přeměna ireverzibilního gelu je tedy nevratná  

(např. škrobový hydrogel)
2
. 

Deriváty celulosy jsou hojně vyuţívanými látkami pro tvorbu hydrofilních 

gelových systémů. Tvoří systémy reverzibilní, které jsou jednofázové a fyzikálně 

síťované. Jednotlivé deriváty celulosy se liší způsobem alkylace, stupněm substituce  

a stupněm polymerace. Mukoadhezivita je společnou vlastností celulosových derivátů. 

Výhody mukoadhezivních systémů spočívají v moţnosti umístit je na určitou dobu 

v aplikačním místě a dosáhnout rychlého vstřebávání léčiva díky přímému kontaktu  

se sliznicí. Iontové deriváty mají obecně lepší mukoadhezivní vlastnosti neţ neiontové 

deriváty celulosy
2
. 
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4.1.1.1.1 Deriváty celulosy  

Methylcelulosa  

Po chemické stránce je methylcelulosa O - methylovaná celulosa a patří  

mezi nejvíce pouţívané gelotvorné látky v perorálních i topických přípravcích. 

Molekulová hmotnost se pohybuje v rozmezí 10 - 220 kDA. Methylcelulosa obsahuje 

asi 27 - 32 % methoxylových skupin a je to bílý aţ šedobílý prášek, který je po vysušení 

hygroskopický. Je rozpustná ve studené vodě za vzniku koloidního roztoku, v horké 

vodě, acetonu, bezvodém etanolu a toluenu je prakticky nerozpustná. Po zahřátí roztoku 

methylcelulosy dochází ke vzniku gelovité struktury. Bod gelace se nachází  

mezi 50 - 90 °C a lze ho sníţit přidáním elektrolytů nebo sacharosy, čímţ dochází 

k redukci hydratace polymerních řetězců. Disperze s obsahem methylcelulosy do 2 % 

má charakter slizů, nad 6 % má charakter gelů. Nevýhodou je nutnost pouţití vyšších 

koncentrací
2,7

.
 
Methylcelulosa s nízkým a středním viskozitním stupněm se pouţívá 

jako pojivo při vlhké granulaci, vyšší viskozitní stupeň se pouţívá jako rozvolňovadlo 

tablet. Polymer se pouţívá jako pomocná látka řídící uvolňování léčivé látky 

v hydrofilních matricových tabletách. Roztoky methylcelulosy se pouţívají  

pro obalování tablet, kde izolují jádro před draţováním a maskují nepříjemnou chuť 

léčivé látky
2,6

. 

 

Hyetelosa  

Hyetelosa je neiontový polymer s molekulovou hmotností 120 kDA a jedná  

se o částečně O - (2 - hydroxyethylovanou) celulosu. Je rozpustná ve studené i horké 

vodě a má vzhled bílého nebo šedobílého prášku
6
. Viskozita roztoků hyetelosy  

se zvyšuje se sniţující se teplotou a jsou stálé v širokém rozmezí pH 2 - 12. Hyetelosa  

je kompatibilní s ostatními ve vodě rozpustnými polymery, povrchově aktivními 

látkami a solemi. Hyetelosa se pouţívá pro formulaci matric perorálních lékových 

forem nebo také jako pojivo, stabilizující ochranná látka a filmotvorná látka při výrobě 

tablet
2
. 
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Hyprolosa  

Hydroxypropylcelulosa je po chemické stránce O - (2 - hydroxypropylovaná) 

celolusa, synonymum je hyprolosa. Patří mezi inertní, netoxické, neiontové polymery 

s průměrnou molekulovou hmotností 50 - 1250 kDA. Je to bílý nebo ţlutobílý prášek, 

který je po vysušení hygroskopický. Komerčně je dostupná v různých substitučních 

stupních charakteristických různou viskozitou. V horké vodě je prakticky nerozpustná, 

snadno se rozpouští ve vodě do 38 °C a v organických rozpouštědlech např. metanol, 

etanol, propylenglykol. K tvorbě gelu dochází při teplotě nad 40 °C. Vyuţití 

hydroxypropylcelulosy je v topických a perorálních lékových formách. Pro matricové 

systémy s prodlouţeným uvolňováním se vyuţívá v koncentracích 15 - 35 %. Další 

vyuţití hydroxypropylcelulosy je jako pojivo pro vlhkou granulaci a pro přímé lisování 

v koncentracích 2 - 6 %. Hydroxypropylcelulosa se pouţívá také jako rozvolňovadlo 

v systémech se špatnou rozpustností léčivé látky ve vodě. Bioadhezivních vlastností 

hydroxypropylcelulosy se vyuţívá při formulaci bukálních, sublinguálních  

a vaginálních tablet
2,6,7

. 

 

Hypromelosa  

Jedná se neiontový polymer s průměrnou molekulovou hmotností v rozmezí  

10 - 1500 kDA. Hypromelosa je po chemické stránce částečně O -  methylovaná  

a O - (2 - hydroxypropyl) celulosa. Hypromelosa má vzhled bílého, ţlutobílého  

nebo šedobílého prášku, který je po vysušení hygroskopický
6
. Hypromelosa  

se ve studené vodě rychle hydratuje a rozpouští se za vzniku koloidního roztoku. 

V horké vodě, acetonu, toluenu a bezvodém etanolu je nerozpustná. Se zvyšující  

se teplotou se sniţuje viskozita roztoku. Hypromelosa vytváří stabilní gely,  

které jsou stálé při pH 3 - 11 a jsou odolné vůči působení enzymů a jsou citlivé  

na mikrobiální kontaminaci. Nejvhodnější koncentrace hypromelosy pro tvorbu gelu  

je 2 - 10 %. Bod gelace leţí v intervalu 50 - 90 °C v závislosti na typu a koncentraci 

polymeru. Sníţením substituce hydroxypropylových skupin lze sníţit bod gelace  

na 40 °C.  K přechodu sol - gel dochází zahříváním, hypromelosa vykazuje převrácenou 

termoreverzibilitu. Hypromelosa se pouţívá pro formulaci gelových systémů in situ. 

Hypromelosa je vyuţívána v perorálních, koţních, očních i vaginálních formulacích. 

V perorálních formulacích se uplatňuje jako pojivo při suché i vlhké granulaci 
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v koncentraci 2 - 5 % a jako filmotvorná látka v koncentraci 2 - 20 %. Hypromelosa 

patří k nejčastěji vyuţívaným polymerním látkám pro tvorbu hydrofilních gelových 

matric
2
. Hypromelosa je vhodná pomocná látka pro výrobu matricových tablet přímým 

lisováním. Mezi výhody pro pouţití v matricových tabletách patří schopnost s vodou 

velmi rychle vytvářet viskózní gelovou vrstvu, snadná lisovatelnost a uvolňování léčiva 

nezávisle na pH. Zastoupení hypromelosy pro řízené uvolňování se obvykle pohybuje 

v koncentraci 10 - 80 %. Čím je vyšší zastoupení polymeru, tím je delší rozpad tablety. 

Uvolňování léčivé látky je především závislé na viskozitě gelové vrstvy kolem tablety  

a bylo shledáno jako nezávislé na pevnosti tablety. Nízko a vysoko viskozitní stupně 

hypromelosy mohou být míseny k dosaţení poţadované viskozity. Mezi faktory,  

které ovlivňují uvolňování léčivé látky z matricových tablet s hypromelosou, patří  

např.: rozpustnost a rovnoměrnost rozptýlení léčiva, viskozita, velikost částic (velké 

částice vyţadují delší hydrataci), velikost a tvar tablety, potahování a ostatní pomocné 

látky
10

. 

 

Karmelosa sodná sůl  

Chemicky se jedná o sodnou sůl částečně O - karboxymethylované celulosy, 

která má vzhled bílého zrnitého prášku, který je po vysušení hygroskopický
6
. 

Molekulová hmotnost se pohybuje v rozmezí 90 - 700 kDA a jedná se o aniontový 

polymer. Délka molekuly a stupeň substituce určuje rozpustnost, viskozitu a pevnost 

gelu. Je rozpustná v teplé i studené vodě za vzniku koloidního roztoku a ve směsích 

vody s niţšími alkoholy a glycerolem, v acetonu se nerozpouští. S rostoucí 

molekulovou hmotnostní polymeru vzrůstá viskozita roztoku při stejné koncentraci 

karmelosy. Vodné roztoky jsou stabilní v širokém rozmezí pH 2 - 10 a teplot  

10 - 130 °C. Maximální stabilita a viskozita je při pH 7. Při niţším pH neţ 2 dojde 

k vysráţení roztoku a při pH vyšším neţ 10 dojde ke sníţení viskozity. Nejvhodnější 

koncentrace sodné soli karmelosy pro tvorbu gelu je 10 - 25 %. Přidáním vícemocných 

kationtů lze pevnost gelu zvýšit díky tvorbě iontových můstků mezi záporně nabitými 

karboxylovými skupinami a kationty. U perorálních lékových forem se pouţívá  

také jako pojivo nebo v zasíťované formě jako rozvolňovadlo. V základu hydrofilních 

gelových matric se pouţívá samostatně nebo v kombinaci s hypromelosou
2
. 
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4.1.1.1.2 Polymery přírodního původu 

Kyselina alginová, alginany 

Kyselina alginová se izoluje z hnědých řas (Laminaria hyperborea, Laminaria 

digitata, Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum) a je součástí stavební sloţky 

buněčných stěn. Jedná se o lineární polymer, který je tvořen zbytky kyseliny  

D - mannuronové (M) a L - guluronové (G). Zbytky kyselin se váţou do různých bloků, 

které jsou homopolymerní nebo heteropolymerní. Homopolymerní zbytky obsahují 

bloky pouze z kyseliny mannuronové (M bloky) nebo pouze z kyseliny guluronové  

(G bloky). V heterogenních blocích se zbytky kyselin střídají (MG bloky). Sloţení 

polymerních řetězců závisí na druhu a době sklizně řasy a vegetačních podmínkách. 

Kyselina alginová se extrahuje z řas zředěnými alkalickým roztoky za vyšší teploty. 

Vytěsněním minerální kyselinou (kyselinou chlorovodíkovou) se získává volná kyselina 

alginová, která ve vodě bobtná, ale nerozpouští se
6
. Při vyšším zastoupení G bloků  

jsou tvořeny gely transparentní, pevné a odolávající erozi. Při niţším obsahu G bloků 

jsou gely zakalené, měkké a elastičtější
9
. 

Mezi nejpouţívanější alginany patří alginan sodný. Alginan sodný je netoxický, 

bílý aţ ţlutohnědý prášek, který se pomalu rozpouští ve vodě. Nejvyšších hodnot 

viskozity dosahuje při pH 4 - 10. Vyuţívá se jako hydrofilní polymer při výrobě 

matricových tablet, dále jako pojivo a rozvolňovadlo
9
. 

Karagenany 

Karagenany se získávají extrakcí stélek řas třídy Rhodophyceae a obsahují 

vysokomolekulární sulfonové polysacharidy. Ve Francii se pro izolaci karagenanu 

vyuţívá rod Chondrus, v Chile a Argentině především rody Gigartina, Iridaea  

a Euchema. Vysušené a rozemleté stélky řas se extrahují slabě alkalickými roztoky,  

pak se řasy odfiltrují a karagenany se získávají vysráţení alkoholem. V závislosti  

na stáří řas, době sklizně a pouţité extrakční metodě se pohybuje molekulová hmotnost 

karagenanů mezi 10000 do 1000000. Karagenany jsou tvořeny lineárními polymerními 

řetězci z jednotek D - galaktosy a 3, 6 - anhydro - D- galaktosy částečně 

esterifikovaných kyselinou sírovou. Stupeň esterifikace se pohybuje mezi 15 - 40 %. 

Karagenany se vyuţívají pro výrobu tablet s řízeným uvolňováním léčiva
9
. 
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Arabská klovatina 

Arabská klovatina také označována jako guma samovolně vytéká při nedostatku 

vláhy nebo ţivin nebo se získává nařezáváním kůry dřevin Acacia senegal a na vzduchu 

tvrdne. Získaná tekutina je bezbarvá nebo naţloutlá
6
. Chemické sloţení arabské gumy 

tvoří především vápenaté, hořečnaté a draselné soli kyseliny arabinové. Kyselina 

arabinová je polysacharid, který je sloţen z D - galakotosy (32 - 50 %), L - arabinosy 

(17 - 34 %), L - rhammnosy (11 - 16 %) a kyseliny glukuronové (13 - 19 %). Arabská 

klovatina obsahuje větší mnoţství oxidas a peroxidas. Dobře se rozpouští ve vodě. 

Molekulová hmotnost se pohybuje v rozmezí 260 000 - 1 160 000. Pouţívá  

se jako pojivo při výrobě tablet a pro formulace tablet s řízeným uvolňováním
9
. 

 

Pektiny 

Pektiny jsou polysacharidy aniontové povahy a získávají se např. z jablečných 

nebo citrusových výlisků. Kyselina α - D - galakturonová je základní stavební sloţkou 

pektinů a je vázána 1, 4 glykosidickými vazbami. Na kyselinu α - D - galakturonovou 

mohou být vázané postranní řetězce o délce 1 aţ 20 jednotek, které jsou tvořeny  

L - arabinosou, D - xylosou a dalšími cukry. Molekulová hmotnost se pohybuje 

v rozmezí 50 000 aţ 150 000. Některé karboxylové skupiny kyseliny  

α - D - galakturonové jsou esterifikovány metanolem. Stupeň esterifikace ovlivňuje 

vlastnosti pektinů a rozděluje je do dvou skupin. Pektiny s vysokým obsahem 

methoxylových skupin (více jak polovina karboxylových skupin je esterifikována) mají 

hydrofobnější charakter. Pektiny s niţším obsahem methoxylových skupin mají lepší 

rozpustnost ve vodě. Vyuţití pektinů je při výrobě hydrofilních matricových tablet
9
. 

 

Guar galaktomannan  

Galaktomannany se získávají z endospermu rostlin Cyamopsis tetragonolobus. 

Galaktomannan je tvořen polysacharidy sloţené z D - galaktosy a D - mannosy 

v poměru 1:1,4 aţ 1:2. Hlavní lineární řetězec je tvořen z β glykosidicky vázaných 

mannopyranos v poloze 1, 4. Na kaţdé druhé jednotce mannosy je postranní řetězec 

monomeru galaktopyranosy, která je vázaná α glykosidickou vazbou v poloze 1, 6. 
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Molekulová hmotnost je přibliţně 220 000. Guar je bílý nebo naţloutlý prášek,  

bez zápachu a nevýrazné chuti. Je rozpustný ve studené a teplé vodě za vzniku 

koloidních roztoků, není rozpustný v organických rozpouštědlech
6
. Roztoky  

jsou stabilní v širokém rozmezí pH 4 - 10,5. Pouţívá se samostatně nebo v kombinaci 

jako nosný polymer pro výrobu hydrofilních matricových systémů. Při výrobě tablet 

slouţí jako pojivo nebo rozvolňovadlo
9
. 

 

Xanthanová klovatina 

Xanthanová klovatina je fermentační produkt gramnegativních aerobních 

bakterií Xanthomonas campestris, který se získává z kultivačního média vysráţením 

izopropylalkoholem. Jednotka je tvořena dvěma jednotkami β - D - glukosy, dvěma  

D - mannosy a jedním zbytkem kyseliny D - glukuronové. Hlavní lineární řetězec  

je tvořen pouze jednotkami β - D - glukosy, které jsou spojené 1,4 glykosidickou 

vazbou. Na kaţdý druhý polymer je napojen trisacharidový postranní řetězec tvořený 

kyselinou glukuronovou a dvěma mannosami. Relativní molekulová hmotnost 

xanthanové klovatiny je 10
6
. Xanthanová klovatina je bílý nebo krémově zbarvený 

prášek. Je rozpustná v teplé i studené vodě. V mnoha organických rozpouštědlech  

není rozpustná. Xanthanová klovatina tvoří při nízké koncentraci vysoce viskózní 

roztoky, které mají pseudoplastické chování. Vodné roztoky jsou vysoce stabilní 

v širokém rozmezí teplot 10 - 80 °C a pH 2 - 12.  Polymer se vyuţívá jako pomocná 

látka perorálních a topických aplikací, dále jako stabilizátor, látka zvyšující viskozitu  

a základ pro výrobu matricových tablet
6,9

. 
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4.1.1.1.3 Polymery syntetického původu  

Karbomery 

Karbomery patří mezi vysokomolekulární polymery kyseliny akrylové síťované 

s polyalkenylethery cukrů nebo polyalkoholů. Mezi pouţívaná rozpouštědla  

při polymerizaci patří benzen, ethylacetát nebo směs ethylacetátu a cyklohexanu
11

.  

Jsou to bílé vločkovité a hydroskopické prášky s inertním charakterem
12

.
 
Karbomery 

obsahují 56 aţ 68 % karboxylových skupin počítáno na vysušenou látku. Existují různé 

typy karbomerů, které se liší molekulovou hmotností, stupněm zesíťování a strukturou 

polymeru. Při zahřátí karbomerů nad teplotu 260 °C a působení teploty po dobu delší 

neţ 30 minut se karbomery rozkládají. Zesíťované karbomery se ve vodě nerozpouštějí, 

velmi intenzivně bobtnají. Gely se vytváří po neutralizaci disperze karbomerů 

zásaditým činidlem
6
. K neutralizaci karbomerů se můţe pouţít hydroxid sodný, 

draselný nebo zásaditě reagující léčiva, které mají gely obsahovat (lidokain, efedrin, 

dexpantenol)
11

. Hodnota pKa pro karbomery je 6,0 ± 0,5. K bobtnání karbomerů 

dochází od pH 4,0
12

. V alkalickém prostředí dochází k ionizaci karboxylových skupin, 

která vede ke zvýšení elektrostatického odporu mezi nimi. Elektrostatický odpor  

mezi záporně nabitými karboxylovými skupinami způsobuje rozpínání a odvíjení 

makromolekul vedoucích k bobtnání polymerů a tvorbě gelů. Neutralizované 

karbomerové systémy mají stálou viskozitu při pH 6 - 10. Při vyšší hodnotě pH 10 - 11 

se viskozita rychle sniţuje. Karbomery jsou citlivé na přítomnost solí, UV záření  

a kationty kovů, které viskozitu sniţují
11

. Karbomery jsou kompatibilní s běţně 

pouţívanými v tabletě obsaţenými sloţkami a mohou být pouţity samostatně  

nebo v kombinaci s dalšími pomocnými látkami pro prodlouţené uvolňování,  

aby se dosáhlo poţadovaného profilu uvolňování. Tyto polymery jsou k dispozici  

v práškové a granulované formě
3
.
 

V tabletách se karbomery nejčastěji pouţívají  

jako nosiče látek pro hydrofilní gelové systémy a jako součást vlhčiv
11

. 
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Poloxamery 

Jsou to syntetické blokové kopolymery dvou hydrofilních řetězců etylenoxidu, 

mezi které je vloţen jeden hydrofobní řetězec propylenoxidu. Rozeznáváme různé 

druhy poloxamerů v závislosti na zastoupení etylenoxidu a propylenoxidu např. typ 124, 

188, 237, 338, 407. Je moţné kombinovat bloky různých molekulových hmotností,  

coţ znamená, ţe vlastnosti výsledných polymerů se mohou výrazně lišit. Poloxamery  

jsou označeny písmenem "P" a třemi číslicemi. První dvě číslice po vynásobení stem 

dávají molekulovou hmotnost hydrofobního řetězce a poslední číslice po vynásobení 

deseti udává obsah hydrofilního etylenoxidu v procentech. Poloxamery jsou netoxické  

a nedráţdivé. Poloxamer 124 je bezbarvá nebo téměř bezbarvá kapalina a poloxamery 

188, 237, 338 a 407 jsou bílé nebo téměř bílé voskovité prášky. Poloxamery 124, 237, 

338 a 407 jsou velmi snadno rozpustné ve vodě a etanolu a poloxamer 188 je dobře 

rozpustný ve vodě a etanolu. Poloxamery jsou pouţívány pro zvýšení profilu 

uvolňování špatně rozpustných léčiv jako součást hydrofilních matricových 

systémů
6,13,14

.  
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4.1.1.2 Carbopol
®
 - charakteristika, použití, typy 

Karbomery jsou zejména známé pod ochranou značkou Carbopol
®
. Společnost 

Lubrizol vyrábí různé typy Carbopolů
®
. Carbopoly

®
 jsou vysoce účinné gelové 

segmenty pouţívané pro řízené uvolňování léčivých látek ve formě tablet, kapslí  

a vícečásticových systémů. Studie firmy Lubrizol ukazují, ţe Carbopoly
®

 vykazují 

pomalejší uvolňování při niţších koncentracích, neţ jiné komerčně dostupné 

karbomery. Vyráběné tablety z Carbopolů
®
 pak mohou mít menší velikost. Kromě toho, 

tabletové formulace pouţívající Carbopol
®
 prokázaly vynikající fyzikální vlastnosti, 

jako je pevnost a nízký oděr v širokém rozsahu lisovacích sil
3
. 

 

Výhody použití Carbopolů
®
: 

3, 15
 

 

 polymery pro řízené uvolňování při niţších koncentracích 

 moţnost výroby menších a snadno polykatelných tablet 

 zajištění dobrých vlastností tablet při nízkých lisovacích silách 

 široce kompatibilní s běţně pouţívanými pomocnými látkami 

 zlepšení biologické dostupnosti určitých léků 

 jsou k dispozici v práškové a granulované formě  

 mohou maskovat nepříjemnou chuť 

 jsou syntetické produkty - mají vyšší stabilitu  

 efektivní pojivo při vlhké granulaci. 

 

 

Typy a použití Carbopolů
®
 

 

Produkty jsou chemicky podobné v tom, ţe mají všechny vysokou molekulovou 

hmotnost. Jedná se o síťované polymery kyseliny akrylové. Nicméně, polymery se liší 

hustotou síťování a existují v následujících typech
15

. 
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Carbopol
®
 971P NF  

Tento typ Carbopolu
®
 je vhodný pro perorální i topické formulace s řízeným 

uvolňováním. Zbytkovým rozpouštědlem je ethylacetát
16

. Má velmi jemné bílé částice, 

jejichţ velikost je 2 - 7 μm, je vhodnější pro vlhkou granulaci
15

. 

Carbopol
®
 971P NF se pouţívá také pro formulace perorální roztoků, suspenzí  

a bioadhezivních aplikací. Je lehce zesíťovaný polymer s reologickým chováním 

podobným medu v polotuhých formulacích
16

. 

Carbopol
®
 971P NF má lineárnější profil uvolňování léčivé látky neţ Carbopol

®
 

974P NF, protoţe je méně zesíťovaný a poskytuje trojrozměrnou strukturu gelu,  

která je odolnější proti průniku vody. Pro dosaţení vlastností s prodlouţeným 

uvolňováním ve formě tablet vyrobených přímým lisováním se obvykle vyuţívá 3 - 5 % 

v závislosti na vlastnostech léčivé látky, pomocných látek a parametrů zpracování. 

Práškové a granulované typy Carbopolů
®
 mohou být kombinovány v přípravku  

pro dosaţení různých profilů uvolňování
16

. 

Carbopol
®
 971P NF můţe být pouţit pro formulace s nízkou viskozitou,  

u kterých poţadujeme zajištění dostatečné stability, jako jsou pleťové vody, gely  

a kapaliny s dobrou čirostí
16

.
   

Obr. č. 1: Carbopol
®
 971P NF

17
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Carbopol
®
 71G NF  

Vhodné pouţití tohoto typu Carbopolu
®
 jsou pouze perorální formulace. 

Zbytkovým rozpouštědlem je ethylacetát. Charakteristickou vlastností polymeru  

je jeho zrnitý vzhled naproti tomu všechny ostatní typy Carbopolů
®
 jsou v práškové 

formě
18

.
 
Granulát je bílý, kyselý a má hygroskopické vlastnosti

17
.
 
Tento typ Carbopolu

®
 

vzniká reakcí kyseliny akrylové s pentaerytritolem v prostředí ethylacetátu
19

.
 
 

Carbopol
®
 71G NF polymer je volně sypná forma práškové formy Carbopolu

®
 

971P NF vyvinutá pro pouţití v přímém lisování. Je vyráběn válcovým lisováním 

Carbopolu
®
 971P NF a má stejné chemické sloţení. Výsledné granule jsou volně sypné, 

dochází ke zvýšení sypné hustoty a obsahují minimální mnoţství velmi malých částic, 

které mohou způsobit prašnost nebo statické ulpívání.
 
Granulovaná forma zlepšuje 

sypné vlastnosti prachové formy, zejména při přímém lisování
15

. Průměrná velikost 

částic se pohybuje v rozmezí 150 - 425 μm
17

.
 
 

Pro dosaţení vlastností s prodlouţeným uvolňováním ve formě tablet 

vyrobených přímým lisováním se obvykle pouţívá 10 - 30 % polymeru, v závislosti  

na vlastnostech léčivé látky a pomocných látek
18

. 

Tento typ Carbopolu
®
 můţe být kombinován s dalšími pomocnými látkami  

s řízeným uvolňováním pro zlepšení tokových vlastností přípravku. Rychlost 

uvolňování můţe být modulována kombinací granulované a práškové formy
18

.
 

Viskozita 5 % roztoku granulovaného i Carbopolu
®

 971P je stejná. Obsah 

karboxylových kyselin je také stejný
17

. 

Obr. č. 2: Carbopol
®
 71G NF

17
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Dalším typem Carbopolu
®
 je Carbopol

®
 974P NF. Patří mezi prachové formy,  

liší se od předešlých Carbopolů
®
 třikrát větší viskozitou 5 % roztoku. Zbytkovým 

rozpouštědlem je ethylacetát, síťování polymeru je husté oproti Carbopolu
®
 971P NF. 

Pouţívá se pro perorální a topické formulace
17,19

.  

Carbopol
®
 934P NF vykazuje téţ hustě síťovanou strukturu polymeru. 

Zbytkovým rozpouštědlem je benzen. Pouţívá se také pro perorální aplikace. 

Společnost Lubrizol však nedoporučuje pouţití polymerů obsahujících zbytkové 

rozpouštědlo benzen pro vývoj nových farmaceutických formulací z důvodu 

regulatorních omezení
17,19

. 

Další typy Carbopolu
®

 se pouţívají jen pro topické pouţití. Jako polymerizační 

rozpouštědlo je pouţívaný cyklohexan s ethylacetátem. Rozdíly mezi jednotlivými typy  

jsou zejména ve viskozitě 5 % vodného roztoku. Mezi pouţívané typy patří zejména 

Carbopol
® 

980
 
NF/ 981 NF/ 5984 EP

19,20
. 

 

4.1.1.2.1 Carbopol
®
 jako součást matricových tablet v literatuře 

O pouţití a vlastnostech Carbopolu
®
 pojednává mnoho vědeckých prací. 

Vědecká práce studovala vliv různých disolučních médií na uvolňování 

paracetamolu z matricových tablet z Carbopolu
®  

971P a Carbopolu
®  

71G a korelaci 

mezi in vitro a in vivo výsledky. Jako modelové léčivo byl vybrán paracetamol,  

který je dobře rozpustný a v gastrointestinálním traktu dochází k rychlé absorpci. 

Carbopol
®  

971P byl zastoupen v koncentraci 15 % a Carbopol
®  

71G byl pouţit  

v 22,5 %. V in vivo studii bylo zahrnuto devět ţen ve věku 27 aţ 40 let. Ţenám  

byly podány celkem tři vzorky (2 tablety ze studovaných Carbopolů
®
 a roztok 

s paracetamolem). V in vitro studii byla pouţita různá disoluční média např. čištěná 

voda, 0,1 M kyselina chlorovodíková, 0,05 M hydrogenfosforečnan draselný (pH 4,5), 

acetátový pufr (pH 4,5), fosfátové pufry o pH 5,8 a 6,8 v americké a evropské lékopisné 

kvalitě. Hypoteticky sestavená křivka disolučního profilu získaného z in vivo studií  

se nejvíce blíţila profilům Carbopolu
®
 971P v disolučních médiích: 0,1 M kyselině 

chlorovodíkové, 0,05 M hydrogenfosforečnanu draselném, acetátovém pufru (pH 4,5), 

fosfátovém pufru o pH 5,8 americké lékopisné kvality, fosfátovém pufru o pH 6,8 

evropské lékopisné kvality. Nejrychlejšího uvolnění paracetamolu z Carbopolu
®
 971P 
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bylo dosaţeno v kyselině chlorovodíkové a hydrogenfosforečnanu draselném. Naproti 

tomu ve vodném prostředí a fosfátovém pufru bylo uvolňování léčivé látky 

nejpomalejší. U disoluce Carbopolu
®
 71G byl pozorován výraznější vliv pouţitých 

disolučních médií. Hypotetická křivka disolučního profilu paracetamolu sestavená  

z in vivo výsledků se neblíţila ani jedné křivce pouţitých disolučních médiích v in vitro 

studii. Stejně jako u Carbopolu
®

 971P tak i u Carbopolu
®
 71G došlo k nejrychlejšímu 

uvolnění léčiva v kyselině chlorovodíkové a fosforečnanovém pufru. V acetátovém 

pufru o pH 4,5 bylo uvolňování léčiva zpomaleno. Ze studie vyplývá, ţe u Carbopolů
®
 

dochází při vyšším pH k rychlejší tvorbě gelové vrstvy a pomalejšímu uvolňování 

léčiva. Při niţších hodnotách pH je bobtnání karbomery omezeno, projevuje  

se zde rychlý průnik disolučního média póry do tablety a difuze léčiva skrz póry ven 

z tablety ještě před vznikem gelové vrstvy. K podobnému pozorování dochází  

také v přítomnosti draselných iontů, které se hydratují a váţí molekuly vody, tím sniţují 

mnoţství molekul pro hydrataci Carbopolové
®

 matrix. Oba dva typy studovaných 

Carbopolů
®
 jsou chemicky stejné, jejich rozdílné chování v disolučních médiích je dáno 

zejména velikostí částic. U granulované formy vede průnik vody póry do matrice 

k rychlejší desintegraci
21

. 

Dále byl studován vliv dvou typů Carbopolů
®
 na formulaci matricových tablet 

obsahujících tramadol hydrochlorid. Studované tablety byly přímo lisovány ze směsi 

tramadolu, Carbopolu
®
, laktosy a stearanu hořečnatého. Carbopol

®
 974P NF  

a Carbopol
®
 934 byly studovány v koncentracích 15, 20, 25, 30 a 35 %. Dále byly 

připraveny směsi Carbopolů
®
 s karboxymethylcelulosou, Carbopolů

®
 se škrobem  

a Carbopolů
®
 s hypromelosou. Prostředí pro disoluci bylo zvoleno o pH 7,4 z pufru 

fosforečnanu draselného. Ze studie vyplývá, ţe se zvyšující se koncentrací pouţitého 

Carbopolu
®
 se sniţuje mnoţství uvolněného tramadolu. Tento jev je vysvětlován 

hydratací polymeru a bobtnáním, které zmenšuje póry v matrix tablety pro další průnik 

disolučního média. Dále bylo pozorováno, ţe se zvyšující se koncentrací polymeru  

se disoluční křivka linearizovala. U tablet s pomocnými látkami 

(karboxymethylcelulosa, hypromelosa, škrob) byla pozorována rychlejší disoluce léčivé 

látky. Škrob ve vodě bobtná a není v ní rozpustný. Pevné a nerozpustné látky mohou 

narušovat jednotnost tablety při lisování.  Dochází zároveň k narušení jednotnosti 

bobtnající gelové vrstvy a tím rychleji dojde k uvolnění léčiva. Disoluční profily 

karboxymethylcelulosy a hypromelosy byly velmi podobné. Oba dva polymery  
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jsou ve vodě rozpustné a zvyšovaly rychlost uvolňování tramadolu podobně jako škrob. 

Tento jev je vysvětlen působením osmotických sil pomocných látek, které naruší 

gelovou bariéru a urychlí disoluci léčiva
22

. 

Další vědecká práce studovala vliv disolučního média na uvolňování diltiazem 

hydrochloridu z karbomerových matric. Pro studium byl pouţit Carbopol
®
 974P 

v koncentracích 5, 10 a 20 %. Cílem bylo porovnat disoluční profily tablet obsahující 

Carbopol
®
 974P a diltiazem v prostředí alkalického pufru o hodnotě pH 7,4 a kyselém 

prostředí s hodnotou pH 1,2. Ve fosforečnanovém pufru pH 7,4 došlo k významnému 

sníţení uvolněného diltiazem hydrochloridu oproti kyselému prostředí s pH 1,2. 

V alkalickém prostředí dochází u Carbopolu
®
 k ionizaci karboxylových skupin  

a zvyšování elektrostatického odporu mezi nimi. Rozdílné bobtnání Carbopolu
®

  

v pouţitých disolučních médiích s různými hodnotami pH přispívá k odlišnému 

uvolňování diltiazemu z matricových tablet. Dalším faktorem je rozpustnost léčiva 

v disoluční médiu. Diltiazem hydrochlorid patří mezi soli slabé báze. V zásaditém 

prostředí u diltiazemu převládají molekuly neionizované zásady, která představuje 

pomaleji a méně rozpustnou formu léčiva. V kyselém roztoku převládnou hydratované 

kationty, které představují rychleji a lépe rozpustnou formu. U obou disolučních médií 

se potvrdil předpoklad, ţe se vzrůstající koncentrací polymeru, dochází k menšímu 

uvolněnému podílu léčiva v definovaných časových intervalech. Zvyšující  

se koncentrace Carbopolu
®
 vede ke vzniku viskóznějších gelových vrstev na povrchu 

matrice. Dochází ke zpomalené difuzi diltiazem hydrochloridu těmito vrstvami,  

a tím k jeho  pomalejšímu uvolňování. Ze studie vyplývá, ţe je nutné vliv pH 

disolučního média posuzovat komplexně. Tento vliv rozhoduje o rychlosti rozpouštění 

léčiva v tabletě, ale i o ionizaci karboxylových skupin Carbopolu
®
.  

Dále se na uvolňování léčiva podílí koncentrace Carbopolu
®
 v systému a přítomnost 

dalších látek
23

.  

V další vědecké práci byl studován vliv pomocných látek na uvolňování 

ibuprofenu z hydrofilních matricových tablet. Pro matricový základ tablet byl zvolen 

Carbopol
®
 974P NF. Disoluce probíhala v prostředí o pH 7,2 ve fosfátovém pufru. 

Nejprve byla studována disoluce tablet obsahujících léčivo a polymer v různých 

koncentracích bez pomocných látek. Bylo prokázáno, ţe se stoupající koncentrací 

Carbopolu
®
 974P se sniţovalo mnoţství uvolněného ibuprofenu a docházelo 

k linearizaci disoluční křivky. Dále byl studován vliv laktosy jako pomocné látky.  
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U tablet s laktosou se projevilo rychlejší uvolnění ibuprofenu oproti tabletám  

bez pomocných látek. U tablet s niţší koncentrací laktosy (vyšší koncentrace polymeru) 

byl lineárnější průběh uvolňování léčiva oproti tabletám s vyšší koncentrací laktosy 

(niţší koncentrace polymeru). U tablet s mikrokrystalickou celulosou byly pouţity 

stejné koncentrace jednotlivých sloţek jako u tablet s laktosou. Tablety s obsahem 

mikrokrystalické celulosy rychleji uvolňovaly léčivo oproti tabletám z laktosy. 

Mikrokrystalická celulosa působí jako rozvolňovadlo, a tím urychluje rozpad tablety. 

Díky mikrokrystalické celulose je moţné formulovat tablety s rychlým uvolněním 

léčiva, které není rozpustné ve vodě. Další studovanou pomocnou látkou byl škrob. 

Škrob ve vodě bobtná a předpokládalo se, ţe ve spojení s dalším bobtnajícím 

polymerem, bude urychlen proces bobtnání. Tento předpoklad byl potvrzen. Tablety 

s obsahem škrobu měly nejrychlejší průběh disoluce. Při porovnání vlivu studovaných 

pomocných látek při stejných koncentrací Carbopolu
®
 se ukázalo, ţe nejrychlejší 

uvolnění 50 % léčiva zajišťuje škrob (4 hodiny), pak mikrokrystalická celulosa  

(5,5 hodin) a nakonec tablety s přídavkem laktosy (12 hodin). U tablet s přídavkem 

laktosy byla disoluční křivka více lineární oproti tabletám s mikrokrystalickou 

celulosou a škrobem
24

. 

V následující práci byla studována nejvhodnější koncentrace Carbopolu
®
 

pomocí disoluční křivky, která by uvolňovala acyklofenak po dobu 24 hodin. Ve studii 

byly zvoleny dva polymery, Carbopol
®

 971P a Carbopol
®
 974P. Jako plnivo  

byla pouţita mikrokrystalická celulosa. Pro disoluci byl pouţíván fosfátový pufr o pH 

6,8. Pro experiment bylo zvoleno pět koncentrací polymeru (3,2 %, 4,8 %, 6,4 %, 8 %, 

9,6 %). Po sestavení disolučních křivek byly vybrány dvě koncentrace Carbopolu
®
,  

které splňovaly konstantní prodlouţené uvolňování po dobu 24 hodin. Optimální 

koncentrace pro Carbopol
®
 971P byla 4,8 % a 8 % pro Carbopol

®
 974P. U obou 

pouţitých koncentrací bylo celkově uvolněno 98 % acyklofenaku po 24 hodinách. 

Léčiva ve vodě špatně rozpustná mají tendenci se shlukovat do hydrofobních oblastí 

v tabletě, a proto je nutná stabilní hydrogelová vrstva, která řídí lineární uvolňování
25

. 

V další vědecké práci byl studován vliv polymerů na uvolňování diklofenaku 

z matricových tablet. V experimentu se sledoval vliv polymerů na uvolňování 

diklofenaku po dobu 12 hodin. Mezi studovanými polymery byl Carbopol
®
 934P, 

Methocel
®

-k-100 CR a pryskyřice ze stromu kešu. Fosfátový pufr pH 7,2 byl pouţit 

jako disoluční médium. Od kaţdého polymeru byly zvoleny tři koncentrace 20, 30  
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a 40 %. Mikrokrystalická celulosa byla zastoupena jako plnivo. Při disoluci  

bylo pozorováno, ţe se vzrůstající koncentrací polymerů (Carbopol
®
, Methocel

®
, 

pryskyřice) se sniţuje mnoţství uvolněné léčivé látky. Všechny polymery při nejvyšší 

koncentraci vykazovaly nejpomalejší uvolňování léčiva. Ve studii se autoři shodli  

na optimální koncentraci 40 % pro všechny polymery z důvodu lineárního průběhu 

disoluce
26

. 

Dále byly studovány hydrofilní matricové systémy s různým poměrovým 

zastoupením Carbopolu
®
 971P a alginátu sodného a jejich vhodnost pro disoluci 

nezávislou na pH prostředí. Tabletoviny byly připraveny sprejovým sušením  

nebo fyzikálním mísením. Tabletoviny, které byly připraveny mísením, byly studovány 

pro tři modelové léčivé látky (paracetamol, kyselina salicylová a verapamil 

hydrochlorid) a pro dvě disoluční média (kyselina chlorovodíková pH 1,2, fosfátový 

pufr pH 6,8). Léčivé látky byly vybrány pro rozdílné vlastnosti neutrální (paracetamol), 

kyselé (kyselina salicylová) a bazické (verapamil hydrochlorid). Sprejovým sušením  

a mísením byly připraveny tabletoviny s třemi různými koncentracemi Carbopolu
®

  

a alginátu sodného (100:0, 50:50, 0:100) pro modelovou léčivou látku paracetamol.  

Při disoluci bylo pomalejší uvolnění paracetamolu ze sprejově upravených matric  

oproti metodě mísení pro koncentrace Carbopolu
®
 a alginátu sodného (100:0, 0:100). 

Naproti tomu pro poměr Carbopolu
®
 a alginátu (50:50) bylo uvolňování z matricových 

tablet připravených mísením pomalejší. Pomalejší uvolnění paracetamolu z matricových 

tablet připravených pomocí sprejového sušení pro směsi pouze z alginátu sodného  

nebo Carbopolu
®
 můţe být vysvětleno větší uniformitou distribuce a bobtnání polymeru 

v tabletě. Rychlejší disoluci paracetamolu autoři vysvětlují pro směs Carbopolu
®

  

a alginátu (50:50) rychlejším bobtnáním a erozí Carbopolových
®
 částic,  

které jsou sprejově sušené společně s částicemi nízkoviskozitního alginátu.  

Dále byl pozorován se zvyšující se koncentrací alginátu sodného v matrix rychlejší 

průběh disoluční křivky pro obě metody přípravy tabletovin (sprejové sušení a mísení) 

bez rozdílu. Další tabletoviny byly připraveny fyzikálním mísením pro různé 

koncentrace Carbopolu
®

 a alginátu sodného s léčivou látkou (paracetamol, kyselina 

salicylová nebo verapamil hydrochlorid). Při disoluci v různých médiích pH 1,2  

a pH 6,8 bylo pozorováno, ţe se zvyšující se koncentrací Carbopolu
®
 se sniţuje 

mnoţství uvolněného léčiva (paracetamol, kyselina salicylová a verapamil) a křivka  

se linearizuje. Efekt disolučního média na rychlost uvolňování léčiva byl různý  
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pro jednotlivá léčiva. Rychlost disoluce pro paracetamol byla vyšší v prostředí kyseliny 

chlorovodíkové (pH 1,2) pro všechny poměry Carbopolu
®
 a alginátu sodného  

kromě koncentrace nejniţší (tj. 0:100). Rychlost disoluce pro kyselinu salicylovou byla 

niţší v prostředí kyseliny chlorovodíkové (pH 1,2) oproti fosfátovému pufru (pH 6,8) 

pro všechny poměry Carbopolu
®
 a alginátu sodného kromě koncentrace nejvyšší  

(tj. 100:0). Rychlost disoluce pro hydrochlorid verapamilu byla vyšší v prostředí 

kyseliny chlorovodíkové (pH 1,2) oproti fosfátovému pufru (pH 6,8) pro všechny 

poměry Carbopolu
®
 a alginátu sodného. V případě paracetamolu při vyšším  

pH prostředí a s rostoucím zastoupením Carbopolu
®
 se zvyšuje schopnost Carbopolu

®
 

bobtnat a tím zadrţovat léčivo zatímco v případě alginátu sodného dochází snadno  

a rychle k erozi polymeru při vyšším pH. Důleţitým faktorem pro disoluci kyseliny 

salicylové a verapamilu bylo pH prostředí, které ovlivnilo rychlost disoluce. 

V závislosti na dvou disolučních médiích bylo pro paracetamol vyhodnoceno, ţe pH 

nezávislý průběh disoluce vykazovaly všechny poměry Carbopolu
®
 a alginátu kromě 

nejniţšího tj. 0:100. Tento jev pro matricové tablety pouze s alginátem je přisuzován 

závislosti alginátu na pH prostředí pro bobtnání a následnou erozi. Pro kyselinu 

salicylovou byl vyhodnocen nezávislý průběh disoluce na pH pro střední aţ vysoké 

poměry Carbopolu
®

 s alginátem sodným (50:50, 75:25, 100:0). Pro hydrochlorid 

verapamilu byly všechny disoluční křivky pro poměry Carbopolu
®
 s alginátem sodným 

vyhodnoceny jako na pH závislé. Autoři vysvětlují tuto závislost díky vysokému stupni 

ionizace verapamil hydrochloridu v kyselině chlorovodíkové oproti fosfátovému 

pufru
27

.  
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5 Experimentální část 

5.1 Použité suroviny 

Prosolv
®
 SMCC 90 (JRS Pharma, SRN) 

silicifikovaná mikrokrystalická celulosa (98 % mikrokrystalická celulosa a 2 % koloidní 

oxid křemičitý) 

č. šarţe: P9S2404 

Průměrná velikost částic: 110 μm 

Obsah vlhkosti: 4,4 % 

Sypná hustota: 0,33 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,46 g/cm
3
 

 

Carbopol
®
 971P NF (Lubrizol Corp., USA) 

karbomery 

č. šarţe: 0101070853 

Průměrná velikost částic: 2 - 7 μm 

Obsah vlhkosti: 8 - 10 % 

Sypná hustota: 0,2 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,3 g/ cm
3
 

 

Carbopol
®
 71G NF (Lubrizol Corp., USA) 

karbomery 

č. šarţe: 0000023661 

Rozsah velikosti částic: 150 - 425 μm 

Obsah vlhkosti: 8 - 10 % 

Sypná hustota: 0,3 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,4 g/cm
3
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Kyselina salicylová ( JQC (Huayi) Pharmaceutical Co., Ltd., Čína) 

Šarţe: V0908035 

Vyhovuje poţadavkům ČL 2009. 

 

LubripharmTM SSF (SPI Pharma, Francie) 

stearylfumarát sodný 

Šarţe: 07F119 

Specifický povrch: 1,2 m
2
/g   
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5.2 Použité přístroje a zařízení 

Analytické váhy AND HR – 120 

Výrobce: A&D 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: 0,01 g 

 

Mísící krychle KB 15S 

Výrobce: Erweka, SRN 

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

s nastavitelnou rychlostí otáček a objemem 3,5 litrů. 

 

Materiálový testovací stroj T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell 

Výrobce: Zwick GmbH & Co., SRN 

Zařízení, které vyvíjí 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. 
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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 umístěné tablety s konstantní rychlostí zatěţování. 

 

Disoluční jednotka Sotax AT7 smart  

Výrobce: Sotax AG Basel, Švýcarsko 

Přístroj pro měření disoluce Sotax AT7 smart je zařízení propojené s čerpadlem  

a odběrovou jednotkou, které se skládá z prosklené lázně, ve které je 7 skleněných 

nádob. Nastavení parametrů disoluce probíhá off-line za pomoci řídícího panelu. 

 

Specord 205  

Výrobce: Analytic Jena, SRN 

Specord 205 je spektrofotometr propojený s počítačem. V programu WinAspect  

se nastaví poţadovaný mód měření, počet opakování měření, vlnová délka a pouţití 

slepého vzorku.  
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5.3 Postup práce 

Nejdříve byly připraveny tabletoviny, ze kterých byly vylisovány tablety na 

materiálovém testovacím stroji Zwick/Roell. Během lisování byl zaznamenán energetický 

profil lisování. Následně byly dělány zkoušky pevnosti tablet v tahu a disoluce. Získané 

hodnoty pevnosti tablet v tahu a disoluce byly statisticky zpracovány pomocí počítačových 

programů Excel a QC Expert 3.3. Hodnoty energií a plasticity statisticky zpracoval 

počítačový program testXpert V 9.01 přímo při lisování. V případě nejednoznačného 

rozdílu v hodnotách byl pouţit nepárový t-test na hladině významnost 0,05. Naměřené  

a vypočítané hodnoty byly zaznamenány do tabulek a graficky zpracovány. 

5.3.1 Příprava tabletovin 

Tabletoviny byly připraveny mísením v mísící krychli. Nejprve se mísilo suché 

pojivo silicifikovaná mikrokrystalická celulosa s kyselinou salicylovou po dobu 5 min, 

následně byl přidán příslušný typ Carbopolu
® 

na 2,5 minuty. Na závěr se přidalo 

mazadlo natrium-stearyl-fumarát na dalších 2,5 minuty. Frekvence mísení byla 17 

otáček za minutu a hmotnost připravovaných tabletovin byla 30 g. Pro zkoušku disoluce 

byly připraveny tabletoviny pro slepý vzorek. Postup přípravy tabletovin byl stejný  

jako u ostatních tabletovin s vynecháním kroku přídavku kyseliny salicylové,  

jejich hmotnost byla 10 g.  

 

Tab. č. 1:  Sloţení jednotlivých tabletovin (uvedené mnoţství je v procentech) 

Tabletovina 
Prosolv

® 
SMCC 

90 

Carbopol
® 

971P NF 

Carbopol
® 

71G NF 

LubripharmTM
 

SSF 

kyselina 

salicylová 

1 69 5 - 1 25 

2 64 10 - 1 25 

3 59 15 - 1 25 

4 54 20 - 1 25 

5 69 - 5 1 25 

6 64 - 10 1 25 

7 59 - 15 1 25 

8 54 - 20 1 25 
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5.3.2 Lisování tablet a energetické hodnocení lisovacího procesu 

Tabletovina byla po naváţení kvantitativně vloţena do matrice se zasunutým 

dolním lisovacím trnem, který byl upevněn jistícím čepem. Následně byla tabletovina 

v matrici lehce sklepána a shora byl volně zasunut horní lisovací trn. Takto připravená 

matrice s tabletovinou byla vloţena mezi čelisti materiálového testovacího stroje  

a při poţadované nastavené lisovací síle byly vylisovány tablety tlakem na horní trn. 

Rychlost posunu horního lisovacího trnu byla vţdy 40 mm/min, předzatíţení bylo 2 N  

a rychlost předzatíţení byla 2 mm/s. Po oddálení čelistí byla matrice vyjmuta,  

byl odjištěn čep dolního lisovacího trnu a tlakem shora na horní lisovací trn byl nejdříve 

vysunut dolní lisovací trn a následně získána tableta. Matrice byla po kaţdém lisovacím 

procesu pečlivě očištěna. Pro lisování tablet byly zvoleny tři lisovací síly 4, 5 a 6 kN, 

při nichţ se lisovalo 10 tablet.  Kaţdá tableta měla plochý tvar s rovnými hranami  

bez půlící rýhy, s průměrem 13,0 mm a hmotností 0,5000 g ± 0,0010g. Počítačový 

programu testXpert V 9.01 současně zaznamenával energetický proces lisování pomocí 

záznamu síla - dráha a číselně vyhodnocoval energetickou bilanci lisování. Jednalo  

se o energie E1, E2, E3. Energie E1 představuje energii spotřebovanou na tření během 

lisovacího procesu. Energie E2 vyjadřuje energii, která zůstává akumulována v tabletě 

po vylisování. Energie E3 je sloţka elastické energie. Tato energie je vrácena hornímu 

lisovacímu trnu. Další energií, která byla hodnocena pomocí počítačového programu  

je označována jako Emax. Emax je součet E1, E2 a E3. Dále byla hodnocena plasticita. 

Součet E2 a E3 je označován jako energie lisování Elis. Příklad protokolu energetického 

hodnocení je uveden na obr. č. 3. Dále byla vypočítána plasticita, která se počítá z výše 

uvedených energií dle vzorce (1):
28

 

Pl = 100 ∙
E2

E2+E3 
                   (1) 

Dále se lisovaly tablety na zkoušku disoluce a to tak, aby měly přibliţně stejnou 

pevnost v rozmezí 0,9 - 1 MPa. Pro tabletoviny s Carbopolem
® 

71G byla pouţita 

lisovací síla 5 kN a pro tabletoviny s Carbopolem
® 

971P NF 4 kN.  Tabletoviny  

pro slepý vzorek byly lisovány silou 3 kN pro oba typy Carbopolů
®
. Z kaţdé 

tabletoviny bylo vylisováno 6 tablet a 2 tablety slepého vzorku. Vlastnosti těchto tablet 

a postup vylisování byl stejný jako u tabletovin, které byly lisovány pro zkoušku  

na pevnost.   
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          Obr. č. 3: Protokol energetického hodnocení 
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5.3.3 Měření destrukční síly a výpočet pevnosti tablet v tahu 

Destrukční síla se měřila na Schleunigerově přístroji vţdy u 10 tablet 

z jednotlivých směsí od kaţdé lisovací síly. Měření proběhlo nejdříve za 24 hodin  

od jejich vylisování. Po vloţení tablety mezi čelisti přístroje byla nejprve změřena  

její výška (tableta byla vloţena axiálně), poté byla tableta vloţena radiálně, byl změřen 

její průměr a došlo k rozdrcení tablety pomocí dvou čelistí, z nichţ jedna se pohybuje 

směrem k druhé
6
.
 
Zaznamenávala se síla v Newtonech potřebná k destrukci tablety. 

Následně byla pevnost tablet v tahu počítána dle následujícího vzorce (2):
29

 

P =
2∙F

π∙d ∙h
              (2) 

 

P….pevnost tablet v tahu [MPa] 

F….destrukční síla [N] 

d… průměr tablety [mm] 

h…výška tablet [mm] 

 

5.3.4 Disoluce tablet 

 Disoluční zkouška byla provedena nejdříve po 24 hodinách od vylisování 

metodou rotujícího košíčku dle Českého Lékopisu 2009 - Doplněk 2014
6
. Zkouška 

probíhala na jednotce Sotax AT7 smart. Disoluční medium bylo 900 ml čištěné vody 

vytemperované na 37 ± 0,5 °C. Rychlost rotace košíčků byla 100 ot/min. Odběr vzorků 

o objemu 3 ml byl během první hodiny po 15 minutách, v druhé hodině po 30 minutách 

a od druhé hodiny testování v hodinových intervalech. Uvolňování kyseliny salicylové 

se testovalo vţdy u šesti tablet od kaţdé tabletoviny. Absorbance se měřila  

na spektrofotometru při vlnové délce 270 nm oproti slepému vzorku, který byl získán 

disolucí tablet odpovídajícího sloţení bez kyseliny salicylové. Měření absorbance 

stejného vzorku bylo pětkrát opakováno a zprůměrováno. Ze zjištěných absorbancí  

byl následně vypočten obsah kyseliny salicylové uvolněný z tablet podle kalibrační 

rovnice: 

  y = 44,548x + 0,0091     
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6 Tabulky a grafy 

6.1 Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

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

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

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

Ø P ................................. průměrná pevnost tablet v tahu 

IS .................................... interval spolehlivosti pro průměr pevnosti (spolehlivost 95 %) 

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

                                        pevnosti 

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

CP ................................... Carbopol
®
 971P NF 

CG .................................. Carbopol
®
 71G NF 

KS .................................. kyselina salicylová 

E1 ................................... energie spotřebovaná na tření při kompresi 

E2 ................................... energie akumulovaná v tabletě po vylisování 

E3 ................................... energie uvolněná při dekompresi (elastická) 

Emax .............................. součet energie spotřebované na tření při kompresi (E1), 

energie akumulované v tabletě po vylisování (E2) a energie 

uvolněné při dekompresi (E3) 

Elis ................................. součet energie akumulované v tabletě po vylisování (E2)  

a energie uvolněné při dekompresi (E3) 

Pl .................................... plasticita 
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sE1 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie spotřebované na tření (E1) 

sE2 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie akumulované v tabletě po vylisování (E2) 

sE3 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr   

                             energie uvolněné při dekompresi (E3) 

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

                             energie maximální (součet E1 + E2 +E3) 

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

                                        energie lisování (E2 + E3) 

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

                             plasticity 

sd ..................................... výběrová směrodatná odchylka pro disoluci kyseliny  

                                       salicylové 

t  ..................................... čas 
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6.2 Tabulky 

6.2.1 Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tab. č. 2:  Hodnoty energií a plasticity pro tabletoviny s Carbopolem
® 971P NF 

koncentrace 
CP 

LS 
[kN] 

Emax (J) E1 (J) E2 (J) E3 (J) Elis (J) PI (%) 

ø sEmax ø sE1 ø sE2 ø sE3 ø sElis ø sPI 

5 % 

4 8,57 0,19 4,537 0,186 3,626 0,027 0,406 0,003 4,03 0,03 89,93 0,08 

5 11,16 0,30 6,231 0,283 4,356 0,038 0,570 0,005 4,93 0,04 88,43 0,10 

6 13,61 0,24 7,818 0,235 5,029 0,034 0,767 0,004 5,80 0,03 86,77 0,10 

10 % 

4 7,78 0,09 4,044 0,078 3,330 0,031 0,401 0,003 3,73 0,03 89,24 0,10 

5 10,17 0,17 5,593 0,157 4,017 0,039 0,563 0,004 4,58 0,04 87,80 0,12 

6 12,84 0,19 7,374 0,188 4,700 0,060 0,763 0,003 5,46 0,06 86,03 0,18 

15 % 

4 7,33 0,10 3,855 0,091 3,076 0,021 0,399 0,003 3,47 0,02 88,52 0,10 

5 9,39 0,12 5,075 0,110 3,757 0,040 0,563 0,004 4,32 0,04 86,97 0,18 

6 11,94 0,12 6,760 0,133 4,416 0,028 0,759 0,004 5,18 0,03 85,34 0,12 

20 % 

4 7,18 0,11 3,870 0,118 2,911 0,019 0,401 0,003 3,31 0,02 87,90 0,14 

5 9,31 0,08 5,133 0,064 3,615 0,032 0,566 0,003 4,18 0,03 86,46 0,13 

6 11,47 0,16 6,456 0,152 4,262 0,025 0,756 0,003 5,02 0,03 84,93 0,09 
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Tab. č. 3:   Hodnoty energií a plasticity pro tabletoviny s Carbopolem
® 71G 

 
koncentrace 

CG 

LS 
[

kN] 

Emax (J) E1 (J) E2 (J) E3 (J) Elis (J) PI (%) 

ø sEmax ø sE1 ø sE2 ø sE3 ø sElis ø sPI 

5 % 

4 8,84 0,11 4,605 0,101 3,821 0,031 0,412 0,003 4,23 0,03 90,27 0,10 

5 11,66 0,20 6,517 0,182 4,565 0,041 0,574 0,005 5,14 0,05 88,82 0,06 

6 14,51 0,16 8,464 0,144 5,275 0,055 0,774 0,004 6,05 0,05 87,21 0,13 

10 % 

4 8,64 0,14 4,552 0,122 3,675 0,047 0,412 0,007 4,09 0,05 89,91 0,16 

5 10,92 0,16 5,931 0,156 4,412 0,044 0,573 0,005 4,99 0,04 88,50 0,12 

6 13,83 0,12 7,903 0,148 5,158 0,045 0,766 0,006 5,92 0,05 87,06 0,10 

15 % 

4 8,35 0,19 4,399 0,174 3,539 0,068 0,408 0,004 3,95 0,07 89,65 0,23 

5 10,97 0,15 6,106 0,131 4,291 0,037 0,570 0,005 4,86 0,04 88,28 0,08 

6 13,44 0,17 7,710 0,186 4,967 0,038 0,764 0,005 5,73 0,04 86,67 0,10 

20 % 

4 8,11 0,14 4,290 0,147 3,401 0,036 0,415 0,005 3,82 0,04 89,12 0,11 

5 10,70 0,16 6,005 0,187 4,114 0,035 0,579 0,005 4,69 0,04 87,66 0,08 

6 13,20 0,14 7,584 0,148 4,846 0,030 0,773 0,003 5,62 0,03 86,24 0,08 
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6.2.2 Pevnost tablet v tahu 

 

  
Tab. č. 4: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CP, LS 4 kN 

 

      

 

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

 

 

3,84 65 0,8289 
 

 

 

3,91 69 0,8642 
 

 

 

3,81 69 0,8869 Ø P = 0,8793 

 

 

3,84 69 0,8799 
 

 

 

3,85 71 0,9031 s = 0,0338 

 

 

3,84 70 0,8927 
 

 

 

3,81 72 0,9254 IS = 0,0242 

 

 

3,87 70 0,8858 
 

 

 

3,83 71 0,9078 
 

 

 

3,89 65 0,8183 
 

 

      

 

 

 

Tab. č. 5: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CP, LS 5 kN 
 

      

 

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

 

 

3,69 87 1,1546 
 

 

 

3,67 88 1,1742 
 

 

 

3,66 92 1,2310 Ø P = 1,2163 

 

 

3,65 93 1,2477 
 

 

 

3,64 92 1,2377 s = 0,0366 

 

 

3,61 90 1,2209 
 

 

 

3,66 88 1,1774 IS = 0,0261 

 

 

3,68 91 1,2110 
 

 

 

3,71 94 1,2408 
 

 

 

3,67 95 1,2676 
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Tab. č. 6: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CP, LS 6 kN 

 

      

 

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

 

 

3,54 108 1,4940   

 

 

3,54 112 1,5494   

 

 

3,55 105 1,4484 Ø P = 1,5320 

 

 

3,56 115 1,5819   

 

 

3,57 109 1,4952    s = 0,0454 

 

 

3,55 115 1,5864   

 

 

3,60 116 1,5779  IS = 0,0352 

 

 

3,58 110 1,5047   

 

 

3,60 113 1,5371   

 

 

3,55 112 1,5450   

 

      

 

 

 

 
Tab. č. 7: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CP, LS 4 kN 

 

      

 

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

 

 

3,84 71 0,9054   

 

 

3,89 67 0,8435   

 

 

3,87 71 0,8984 Ø P = 0,9103 

 

 

3,84 72 0,9182   

 

 

3,86 72 0,9134    s = 0,0293 

 

 

3,86 76 0,9642   

 

 

3,85 72 0,9158  IS = 0,0210 

 

 

3,82 71 0,9102   

 

 

3,85 72 0,9158   

 

 

3,84 72 0,9182   
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Tab. č. 8: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CP, LS 5 kN 
 

      

 

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

 

 

3,69 92 1,2210   

 

 

3,65 92 1,2343   

 

 

3,70 94 1,2441 Ø P = 1,2712 

 

 

3,66 95 1,2711   

 

 

3,70 101 1,3368    s = 0,0449 

 

 

3,70 98 1,2971   

 

 

3,66 100 1,3380  IS = 0,0321 

 

 

3,70 93 1,2309   

 

 

3,68 98 1,3041   

 

 

3,73 94 1,2341   

 

      

 

 

 

Tab. č. 9: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CP, LS 6 kN 
 

      

 

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

 

 

3,57 117 1,6049   

 

 

3,55 114 1,5726   

 

 

3,56 113 1,5544 Ø P = 1,6172 

 

 

3,57 118 1,6186   

 

 

3,58 115 1,5731    s = 0,0397 

 

 

3,57 119 1,6324   

 

 

3,59 120 1,6369  IS = 0,0284 

 

 

3,58 121 1,6552   

 

 

3,58 121 1,6552   

 

 

3,58 122 1,6688   
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Tab. č. 10: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CP, LS 4 kN 

 

      

 

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

 

 

3,86 71 0,9008   

 

 

3,83 70 0,8950   

 

 

3,82 73 0,9358 Ø  P = 0,9544 

 

 

3,85 74 0,9413   

 

 

3,85 76 0,9667    s = 0,0378 

 

 

3,85 74 0,9413   

 

 

3,88 78 0,9845  IS = 0,0270 

 

 

3,90 79 0,9920   

 

 

3,84 77 0,9820   

 

 

3,90 80 1,0045   

 

       

 

 

 
Tab. č. 11: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CP, LS 5 kN 

 

      

 

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

 

 

3,75 95 1,2406   

 

 

3,71 91 1,2012   

 

 

3,72 98 1,2901 Ø P = 1,2998 

 

 

3,74 99 1,2963   

 

 

3,72 100 1,3164    s = 0,0469 

 

3,71 99 1,3068   

 

3,73 101 1,3260  IS = 0,0335 

 

 

3,74 102 1,3356   

 

 

3,77 102 1,3249   

 

 

3,71 103 1,3596   
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Tab. č. 12: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CP, LS 6 kN 

 

      

 

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

 

 

3,61 120 1,6278   

 

 

3,62 126 1,7045   

 

 

3,62 122 1,6504 Ø  P= 1,7139 

 

 

3,60 128 1,7412   

 

 

3,60 128 1,7412    s = 0,0474 

 

 

3,60 129 1,7548   

 

 

3,60 127 1,7276  IS = 0,0339 

 

 

3,60 130 1,7684   

 

 

3,59 128 1,7460   

 

 

3,62 124 1,6775   

 

       

 

 

 
Tab. č. 13: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CP, LS 4 kN 

 

      

 

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

 

 

3,96 73 0,9027   

 

 

3,92 75 0,9369   

 

 

3,94 72 0,8949 Ø P = 0,9521 

 

 

3,91 76 0,9519   

 

 

3,90 77 0,9669    s = 0,0395 

 

 

3,90 78 0,9794   

 

 

3,91 78 0,9769  IS = 0,0282 

 

 

3,92 80 0,9994   

 

 

3,91 80 1,0020   

 

 

3,93 73 0,9096   
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Tab. č. 14: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CP, LS 5 kN 

 

      

 

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

 

 

3,81 98 1,2596   

 

 

3,79 102 1,3179   

 

 

3,79 100 1,2921 Ø P = 1,3391 

 

 

3,76 102 1,3285   

 

 

3,76 106 1,3806    s = 0,0477 

 

 

3,77 102 1,3249   

 

 

3,81 105 1,3496  IS = 0,0342 

 

 

3,75 108 1,4104   

 

 

3,77 108 1,4029   

 

 

3,77 102 1,3249   

 

       

 

 

 

Tab. č. 15: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CP, LS 6 kN 
 

      

 

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

 

 

3,68 123 1,6368   

 

 

3,67 125 1,6679   

 

 

3,66 128 1,7126 Ø P = 1,7258 

 

 

3,66 131 1,7528   

 

 

3,63 133 1,7942    s = 0,0487 

 

 

3,66 129 1,7260   

 

 

3,67 130 1,7347  IS = 0,0349 

 

 

3,63 132 1,7808   

 

 

3,63 126 1,6998   

 

 

3,66 131 1,7528   
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Tab. č. 16: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CG, LS 4 kN 

 

      

 

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

  
 

3,96 63 0,7791   

 

3,95 58 0,7191   
 

 

3,95 63 0,7811 Ø P = 0,7664 
 

 

3,91 59 0,7389   
 

 

3,94 61 0,7582    s = 0,0229 
 

 

3,96 64 0,7914   
 

 

3,96 64 0,7914  IS = 0,0164 
 

 

3,94 62 0,7706   
 

 

3,94 62 0,7706   
 

 

3,91 61 0,7640   
 

       

 

 

 

Tab. č. 17: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CG, LS 5 kN 
 

     

 

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

 

 

3,78 80 1,0364   

 

 

3,71 80 1,0560   

 

 

3,74 79 1,0344 Ø P = 1,0686 

 

 

3,71 79 1,0428   

 

 

3,74 79 1,0344    s = 0,0422 

 

 

3,70 80 1,0588   

 

 

3,74 86 1,1261  IS = 0,0302 

 

 

3,72 85 1,1190   

 

 

3,74 87 1,1392   

 

 

3,77 80 1,0392   
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Tab. č. 18: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 5 % CG, LS 6 kN 

 

      

 

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

 

 

3,58 102 1,3953   

 

 

3,57 101 1,3854   

 

 

3,57 103 1,4129 Ø P = 1,4463 

 

 

3,62 105 1,4204   

 

 

3,62 108 1,4610    s = 0,0397 

 

 

3,59 108 1,4732   

 

 

3,57 106 1,4540  IS = 0,0284 

 

 

3,61 109 1,4786   

 

 

3,57 109 1,4952   

 

 

3,59 109 1,4869   

 

      

 

 

 

 

Tab. č. 19: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CG, LS 4 kN 
 

      

 

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

 

 

3,96 60 0,7420   

 

 

3,94 59 0,7333   

 

 

3,93 62 0,7726 Ø P = 0,7843 

 

 

3,93 63 0,7850   

 

 

3,94 64 0,7955    s = 0,0288 

 

 

3,95 65 0,8058   

 

 

3,96 63 0,7791  IS = 0,0207 

 

 

3,94 64 0,7955   

 

 

3,93 66 0,8224   

 

 

3,92 65 0,8120   
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Tab. č. 20: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CG, LS 5 kN 

 

      

 

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

 

 

3,74 76 0,9951   

 

 

3,76 74 0,9638   

 

 

3,79 79 1,0208 Ø P = 1,0480 

 

 

3,74 78 1,0213   

 

 

3,71 82 1,0824    s = 0,0456 

 

 

3,78 82 1,0623   

 

 

3,78 82 1,0623  IS = 0,0326 

 

 

3,77 83 1,0781   

 

 

3,77 84 1,0911   

 

 

3,73 84 1,1028   

 

       

 

 

 

Tab. č. 21: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 10 % CG, LS 6 kN 
 

      

 

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

 

 

3,64 97 1,3050   

 

 

3,61 98 1,3294   

 

 

3,63 99 1,3356 Ø P = 1,3990 

 

 

3,62 102 1,3798   

 

 

3,63 105 1,4165    s = 0,0575 

 

 

3,61 107 1,4515   

 

 

3,62 108 1,4610  IS = 0,0412 

 

 

3,62 105 1,4204   

 

 

3,62 107 1,4475   

 

 

3,63 107 1,4435   
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Tab. č. 22: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CG, LS 4 kN 

 

      

 

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

 

 

3,94 58 0,7209   

 

 

3,96 56 0,6925   

 

 

3,93 57 0,7103 Ø P = 0,7655 

 

 

3,93 59 0,7352   

 

 

3,98 61 0,7506    s = 0,0502 

 

 

3,96 64 0,7914   

 

 

3,96 64 0,7914  IS = 0,0359 

 

 

3,97 65 0,8018   

 

 

3,96 67 0,8285   

 

 

3,94 67 0,8328   

 

       

 

 

 

Tab. č. 23: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CG, LS 5 kN 
 

      

 

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

 

 

3,79 74 0,9562   

 

 

3,81 77 0,9897   

 

 

3,80 79 1,0181 Ø P = 1,0695 

 

 

3,79 82 1,0595   

 

 

3,78 83 1,0753    s = 0,0642 

 

 

3,78 84 1,0882   

 

 

3,79 87 1,1241  IS = 0,0459 

 

 

3,74 88 1,1523   

 

 

3,76 87 1,1331   

 

 

3,79 85 1,0983   

 

      ¨  
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Tab. č. 24: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 15 % CG, LS 6 kN 

 

      

 

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

 

3,68 97 1,2908   

 

3,68 103 1,3706   

 

 

3,68 101 1,3440 Ø P = 1,3849 

 

 

3,69 99 1,3138   

 

 

3,68 100 1,3307    s = 0,0626 

 

 

3,68 107 1,4239   

 

 

3,67 106 1,4144  IS = 0,0447 

 

 

3,64 108 1,4530   

 

 

3,66 109 1,4584   

 

 

3,65 108 1,4490   

 

       

 

 

 

Tab. č. 25: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CG, LS 4 kN 
 

      

 

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

 

 

4,07 49 0,5896   

 

 

3,99 52 0,6382   

 

 

3,99 53 0,6505 Ø P = 0,6749 

 

 

3,99 54 0,6628   

 

 

3,97 58 0,7154    s = 0,0425 

 

 

3,98 59 0,7259   

 

 

3,94 53 0,6587  IS = 0,0304 

 

 

4,00 57 0,6978   

 

 

3,99 58 0,7119   

 

 

4,00 57 0,6978   
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Tab. č. 26: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CG, LS 5 kN 

 

      

 

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

 

 

3,84 66 0,8417   

 

 

3,85 72 0,9158   

 

 

3,82 68 0,8717 Ø P = 0,9460 

 

 

3,85 72 0,9158   

 

 

3,81 76 0,9768    s = 0,0574 

 

 

3,79 74 0,9562   

 

 

3,79 78 1,0078  IS = 0,0411 

 

 

3,78 76 0,9846   

 

 

3,79 76 0,9820   

 

 

3,84 79 1,0075   

 

       

 

 

 

Tab. č. 27: Pevnost tablet v tahu - tabletovina s 20 % CG, LS 6 kN 
 

      

 

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

 

 

3,67 95 1,2676   

 

 

3,70 91 1,2044   

 

 

3,70 90 1,1912 Ø P = 1,2710 

 

 

3,72 91 1,1979   

 

 

3,72 98 1,2901    s = 0,0532 

 

 

3,71 100 1,3200   

 

 

3,71 98 1,2936  IS = 0,0380 

 

 

3,68 99 1,3174   

 

 

3,68 98 1,3041   

 

 

3,70 100 1,3235   
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6.2.3 Disoluce tablet 

         Tab. č. 28:  Disoluce kyseliny salicylové z tablet s Carbopolem
®

 971P NF 

Tabletovina s Carbopolem® 971P NF 

koncentrace 
CP 

5 % 10 % 15 % 20 % 

t [hod] % KS sd % KS sd % KS sd % KS sd 

0,25 3,36 0,64 2,63 0,62 0,60 0,60 1,79 0,50 

0,5 8,64 0,43 4,76 0,73 2,93 0,51 3,96 0,81 

0,75 12,63 0,71 6,40 0,81 4,80 0,33 4,61 0,17 

1 18,12 0,91 9,15 0,69 6,12 0,52 7,06 0,49 

1,5 24,89 0,93 12,86 1,15 10,78 0,28 10,28 0,41 

2 30,37 1,38 17,13 1,23 13,15 0,63 12,66 0,51 

3 38,41 1,38 24,71 1,36 19,31 1,08 17,99 0,62 

4 44,18 1,65 30,21 1,44 23,92 0,90 21,54 0,80 

5 49,40 1,61 34,25 1,11 28,02 0,62 26,78 1,15 

6 53,43 2,07 37,94 1,43 31,77 0,42 30,85 0,89 

7 57,21 1,38 41,07 1,45 35,67 1,31 34,67 0,99 

8 60,15 1,86 44,63 2,36 38,63 0,85 37,13 0,81 

9 63,48 1,70 47,77 2,10 41,76 0,84 39,98 0,79 

10 67,02 2,23 49,13 2,20 44,90 0,68 43,75 1,77 

11 69,36 1,98 51,15 1,95 47,12 1,28 47,50 1,31 

12 72,11 2,80 53,42 1,87 50,19 1,31 49,26 1,50 

13 72,52 2,00 55,04 2,11 51,77 1,24 50,94 1,78 

14 73,95 2,12 57,13 2,15 53,09 1,27 52,28 1,49 

15 75,92 1,83 58,93 2,47 54,93 1,23 53,96 1,31 

16 75,45 1,92 60,63 2,55 56,61 1,08 56,04 1,53 

17 - - 62,29 2,49 58,88 1,60 57,83 1,48 

18 - - 64,14 1,88 60,33 1,25 59,82 1,76 

19 - - 65,74 2,88 61,40 1,63 61,70 1,64 

20 - - 65,83 2,88 63,44 1,52 63,63 1,95 

21 - - 67,29 3,15 64,55 1,32 65,51 2,57 

22 - - 68,58 2,85 66,01 1,30 66,93 1,43 

23 - - 69,56 3,29 67,36 1,37 68,67 1,18 

24 - - 71,07 3,35 68,69 1,75 70,06 1,33 
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Tab. č. 29:  Disoluce kyseliny salicylové z tablet s Carbopolem
®

 71 G NF 

Tabletovina s Carbopolem® 71 G NF 

koncentrace 
CG 

5 % 10 % 15 % 20 % 

t [hod] % KS sd % KS sd % KS sd % KS sd 

0,25 38,76 3,49 22,44 2,94 12,92 0,94 3,25 1,01 

0,5 69,53 6,52 55,82 4,83 32,98 3,31 13,40 3,89 

0,75 81,86 4,36 74,49 5,55 50,76 7,73 29,58 4,90 

1 88,52 4,86 85,63 5,31 63,75 9,45 42,95 5,65 

1,5 96,01 4,21 93,62 4,18 76,79 9,91 60,61 7,20 

2 98,81 4,48 97,64 2,49 84,29 9,21 67,88 7,79 

3 - - - - 89,96 8,66 75,66 7,71 

4 - - - - 87,96 5,84 80,48 7,14 

5 - - - - - - 84,06 6,66 

6 - - - - - - 86,87 6,54 

7 - - - - - - 86,48 5,68 

8 - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - 

12 - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - 

15 - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - 

17 - - - - - - - - 

18 - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - 

21 - - - - - - - - 

22 - - - - - - - - 

23 - - - - - - - - 

24 - - - - - - - - 
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6.3 Grafy 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

4 5 6

E
m

a
x

/J
/

lisovací síla /kN/

Graf č.1: Závislost Emax na lisovací síle:
Tabletoviny s CP
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Graf č.2: Závislost Emax na lisovací síle:
Tabletoviny s CG

5 % CG 10 % CG 15 % CG 20 % CG
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Graf č. 3: Závislost E1 na lisovací síle:
Tabletoviny s CP
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Graf č. 4: Závislost E1 na lisovací síle:
Tabletoviny s CG

5 % CG 10 % CG 15 % CG 20 % CG



62 

 

 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

4 5 6

E
li
s
 
/J

/

lisovací síla /kN/

Graf č. 5: Závislost Elis na lisovací síle:
Tabletoviny s CP
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Graf č. 6: Závislost Elis na lisovací síle:
Tabletoviny s CG

5 % CG 10 % CG 15 % CG 20 % CG
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Graf č. 7: Závislost plasticity na lisovací síle:
Tabletoviny s CP
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Graf č. 8: Závislost plasticity na lisovací síle:
Tabletoviny s CG
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Graf č. 9: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle:
Tabletoviny s CP

5 % CP 10 % CP 15 % CP 20 % CP
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Graf č. 10: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle:
Tabletoviny s CG

5 % CG 10 % CG 15 % CG 20 % CG
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7 Diskuse 

Cílem práce bylo porovnání přímo lisovatelných tabletovin a tablet s dvěma typy 

Carbopol
®
 polymeru v koncentracích 5, 10, 15 a 20 %. Tablety se porovnávaly 

z hlediska pevnosti v závislosti na lisovací síle a disoluce léčivé látky. Kromě vlastností 

tablet se hodnotila i energetická bilance lisování, tedy energie celková Emax, energie 

spotřebovaná na tření E1, energie akumulovaná tabletou při lisování E2, energie 

dekomprese E3 a plasticita
28

.
 

Studované polymery byly Carbopol
® 

971P NF  

a Carbopol
®
 71G NF. Jako suché pojivo byla pouţita silicifikovaná mikrokrystalická 

celulosa (98 % mikrokrystalické celulosy a 2 % oxidu křemičitého) Prosolv
®
 SMCC 90. 

Jako mazadlo byl pouţit natrium-stearyl-fumarát Lubripharm
TM

 SSF v koncentraci 1 %. 

Pro hodnocení vlastností tablet v závislosti na lisovací síle byly vybrány lisovací síly  

4, 5 a 6 kN, neboť při těchto lisovacích silách se hodnoty pevností tablet v tahu 

pohybovaly v rozmezí optimální pevnosti (0,56 - 1,11 MPa)
30

 nebo lehce nad ní. 

Výsledky práce jsou uvedeny v 28 tabulkách a 11 grafech.   

 

7.1 Energetické hodnocení lisovacího procesu 

Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu 

lisovacího procesu. Jednotlivé sloţky energetické bilance lisování uvádí tabulky č. 2  

a č. 3 a jejich závislosti na lisovací síle zobrazují grafy č. 1 - 8. Celková energie lisování 

Emax roste u obou typů Carbopolů
® 

s lisovací silou a klesá s rostoucí koncentrací 

Carbopolu
®
 (grafy č. 1 a 2). Výraznější pokles hodnot Emax je u tablet s práškovým 

Carbopolem
®
 (graf č. 1). Tento pokles je nejvýznamnější při navýšení koncentrace  

z 5 na 10 %, dále z 10 na 15 %, mezi hodnotami pro tabletoviny s 15 a 20 % jiţ není 

výraznější rozdíl. Hodnoty energií E1 a Elis odpovídají stejným závislostem  

jako celková energie lisování Emax, protoţe celková energie je součtem energie na tření 

E1 a energie lisování Elis (grafy č. 3 - 6). Výsledek energetického profilu lisování 

potvrzuje skutečnost, ţe Carbopol
® 

má dobré pojivové vlastnosti a zlepšuje 

lisovatelnost
3,15

. Ke zlepšení lisovatelnosti dochází především díky sniţování energie 

lisování (grafy č. 5 a 6) a energie na tření E1 (grafy č. 3 a 4) při rostoucí koncentraci 

Carbopolu
®
. Dále jsou uvedeny v grafech č. 7 a 8 hodnoty plasticity. Plasticita  

se sniţuje s rostoucí lisovací silou díky sniţujícímu se počtu a velikosti pórů ve výlisku. 
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Plasticita v případě obou typů Carbopolů
® 

klesá s jeho rostoucí koncentrací. Tento jev  

je vysvětlen rostoucí koncentrací Carbopolu
®
, který nahrazuje vysoce plastickou 

silicifikovanou mikrokrystalickou celulosu, která je v tabletě ve funkci plniva. Tablety 

s granulovaným Carbopolem
® 

mají nepatrně vyšší hodnoty plasticity neţ tablety 

s práškovým Carbopolem
®
 (graf č. 8).  

 

7.2 Hodnocení pevnosti tablet v tahu 

Hodnoty pevností tablet v tahu jsou uvedeny v tabulkách č. 4 - 27 a v grafech  

č. 9 a č. 10. Pevnost tablet z tabletovin s oběma typy Carbopolu
® 

roste s lisovací silou,  

ale nárůst pevnosti se liší. Tablety s obsahem práškového Carbopolu
®
 971P NF  

jsou pevnější neţ tablety s granulovaným typem Carbopolu
®
 71G NF při stejné lisovací 

síle. Pevnost tablet s práškovým Carbopolem
®
 také roste s jeho rostoucí koncentrací 

v tabletovině (graf č. 9). Práškový Carbopol
® 

má o dva řády menší velikost částic oproti 

granulované formě, díky tomu má práškový Carbopol
® 

větší specifický povrch a je tedy 

moţnost tvorby většího počtu vazeb
15

. U granulovaného Carbopolu
® 

není výrazně 

ovlivněna pevnost s nárůstem jeho koncentrace (z 5 na 15 %). Aţ u tablet s 20 % 

Carbopolu
® 

71G NF je výrazně sníţena pevnost a to u všech lisovacích sil, kdy tablety 

vykazují nejniţší pevnost (graf č. 10). Důvodem je větší velikost částic, které zmenšují 

specifický povrch a tím i sniţují vazebnost. 

 

7.3 Hodnocení disoluce tablet 

Tablety na zkoušku disoluce byly připraveny tak, aby se jejich pevnost 

pohybovala ve stejném rozmezí hodnot 0,9 - 1 MPa, aby se eliminoval vliv rozdílné 

pevnosti na disoluci léčiva. Pouţitá lisovací síla pro tabletoviny s Carbopolem
®
 971P 

NF byla 4 kN a pro tabletoviny s granulovaným Carbopolem
®
 5 kN. Modelovým 

léčivem v tabletovinách byla ve vodě špatně rozpustná kyselina salicylová,  

která je dobře lisovatelná a snadno spektrofotometricky detekovatelná. Doba zkoušky 

disoluce tablet se testovala do úplného uvolnění léčiva nebo do prvního poklesu 

mnoţství uvolněného léčiva nebo maximálně po dobu 24 hodin. Disoluční médium  

byla čištěná voda, ve které Carbopol
® 

plně bobtná díky ionizaci karboxylových skupin, 
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která probíhá od pH 4,0
12

. Do první hodiny probíhalo hodnocení mnoţství uvolněné 

kyseliny salicylové po 15 minutách a v druhé hodině po 30 minutách, od druhé hodiny 

se testování mnoţství uvolněného léčiva hodnotilo po jedné hodině. Graf č. 11 ilustruje 

rychlost uvolňování léčiva z jednotlivých typů tablet v závislosti na čase. Hodnoty 

mnoţství uvolněné účinné látky v jednotlivých časových intervalech jsou zaznamenány 

v tabulkách č. 28 a č. 29. Zkouška disoluce potvrdila předpoklad rychlejšího uvolňování 

léčiva z tablet s Carbopolem
® 

71G NF. Granulovaný Carbopol
®
 má díky větší velikosti 

částic menší specifický povrch a k pomalejšímu uvolňování léčiva jsou potřeba vyšší 

koncentrace oproti Carbopolu
®
 971P NF

21
. Dále ze zkoušky disoluce vyplývá, ţe vyšší 

koncentrace Carbopolu
®

 v tabletách vede k pomalejšímu a lineárnějšímu disolučním 

profilu díky vytvořené silnější gelové vrstvě. Tento předpoklad byl také potvrzen 

v několika dalších vědeckých pracech
21,25

. U tablet s obsahem 5 a 10 % granulovaného 

Carbopolu
®
 bylo uvolněno všechno léčivo v 2. hodině. U koncentrace 15 a 20 % 

granulovaného Carbopolu
® 

začalo uvolňování stagnovat v 3. a 6. hodině, kdy gelovitá 

struktura propustila maximálně 90 a 87 % kyseliny salicylové (graf č. 11 a tabulka  

č. 29). Stejný efekt nastal u 5 % práškového Carbopolu
®
, kde bylo uvolněno maximálně 

76 % kyseliny salicylové v 15. hodině (tabulka č. 28) a pak docházelo ke stagnaci díky 

silné gelovité struktuře. Navýšení koncentrace práškového Carbopolu
® 

v tabletovině 

vedlo k dalšímu zpomalení uvolňování. Mezi hodnotami uvolněného léčiva z tablet  

s 15 a 20 % Carbopolem
® 

971P NF nebyl statisticky významný rozdíl (tabulka č. 28). 

Mnoţství uvolněné kyseliny salicylové z tablet s 10, 15 a 20 % práškovým 

Carbopolem
® 

bylo v 24. hodině kolem 70 %. Mezi hodnotami nebyl významný 

statistický rozdíl přesto, ţe předchozí průběh disoluce tablet s koncentrací 10 % 

práškového Carbopolu
® 

byl rychlejší oproti koncentracím 15 a 20 % práškového 

Carbopolu
®
 (tabulka č. 28). Původně se předpokládalo, ţe některá z niţších koncentrací 

práškového Carbopolu
® 

bude mít stejný disoluční profil jako některá z vyšších 

koncentrací granulovaného Carbopolu
®
. Tento předpoklad se nepotvrdil, protoţe 5 % 

práškového Carbopolu
® 

zpomalovalo výrazněji uvolňování kyseliny salicylové  

neţ 20 % granulovaného Carbopolu
®
. K tomuto výsledku je nutno dodat, ţe uvolňování 

léčiva záleţí také na typu plniva a rozpustnosti léčiva ve vodě. Naše modelové léčivo 

bylo špatně rozpustné ve vodě.  
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8 Závěr 

Výsledky práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. Hodnoty celkové energie lisování rostly u tabletovin s oběma typy 

Carbopolu
® 

s lisovací silou a klesaly s rostoucí koncentrací Carbopolu
®
. 

Výraznější pokles hodnot celkových energií (Emax) byl u tablet s práškovým 

Carbopolem
®
. Hodnoty energií na tření (E1) a lisování (Elis) odpovídaly 

stejným závislostem jako hodnoty energie celkové (Emax). Plasticita  

se sniţovala s rostoucí lisovací silou a rostoucí koncentrací u obou typů 

Carbopolů
®
.  

2. Pevnost tablet s oběma typy Carbopolu
® 

rostla s lisovací silou. Tablety  

s  Carbopolem
®
 971P NF byly pevnější neţ tablety s Carbopolem

®
 71G NF 

při stejné lisovací síle. Pevnost tablet s práškovým Carbopolem
®
 rostla  

i s jeho procentuálním zastoupením v tabletě. U granulovaného Carbopolu
® 

nebyla výrazně ovlivněna pevnost s nárůstem koncentrace (z 5 % na 15 %), 

aţ u tablet s 20 % Carbopolu
® 

71G NF byla výrazně sníţena. 

3. Kyselina salicylová se uvolňovala rychleji z tablet s Carbopolem
® 

71G NF. 

Vyšší koncentrace Carbopolu
®

 v tabletách vedla k pomalejšímu  

a lineárnějšímu disolučním profilu. Původní předpoklad, ţe některá z niţších 

koncentrací práškového Carbopolu
® 

zajistí stejný disoluční profil jako některá 

z vyšších koncentrací granulovaného Carbopolu
®
 se nepotvrdil.  
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