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1 Abstrakt  

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

Studentka: Šárka Hávová 

Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Studium lisovacího procesu a vlastností tablet s hypromelosou 

a monohydrátem α-laktosy  

 

V práci bylo studováno směsné suché pojivo RetaLac® z hlediska jeho 

lisovatelnosti a disoluce léčivé látky z tablet. RetaLac® obsahuje α-laktosu monohydrát a 

hypromelosu ve stejném poměru.  Stejné parametry byly testovány u odpovídajících 

fyzikálních směsí FlowLacu®100 s různým typem hypromelosy (Metolose® 100 SR, 

Metolose® 4000 SR, Metolose® 100 000 SR) a s látkou RetaLac® porovnávány.  

Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisování a pevnosti tablet 

v tahu. Kyselina salicylová byla použita jako modelová účinná látka. Zkouška disoluce 

byla prováděna metodou rotujícího košíčku. 

Hodnoty celkové energie lisování a plasticity byly vyšší u látky RetaLac® než 

u fyzikálních směsí laktosy s různým typem hypromelosy, pevnost tablet byla naopak 

nižší. Disoluční profil léčivé látky z tablet s RetaLacem® odpovídal disolučnímu profilu 

tablet z fyzikální směsi FlowLacu® 100 s Metolosou® 4000SR. 
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technology 

Student: Šárka Hávová 

Supervisor: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 

Title of diploma thesis: A study of compaction process and properties of tablets with 

hypromellose and α-lactose monohydrate 

 

Thesis studied the co-processed dry binder RetaLac® from the aspect of his 

compressibility and dissolution of the active ingredient from tablets. RetaLac® contains 

α-lactose monohydrate and hypromellose in the identical proportion. The same parameters 

were tested in the corresponding physical mixtures of FlowLac®100 with various types 

of hypromellose (Metolose® 100 SR, Metolose® 4000 SR, Metolose® 100 000 SR) and 

compared with the substance RetaLac®. Compressibility was evaluated by means 

of the energy profile of compression and tensile strength of tablets. Salicylic acid was used 

as the model active ingredient. Dissolution testing was performed using the method 

of the rotating basket. 

The values of total energy of compression and plasticity were higher 

in the substance RetaLac® than in the physical mixtures of lactose with various types 

of hypromellose; tablet strength, on the contrary, was lower. Dissolution profile 

of the active ingredient from tablets with RetaLac® corresponded to the dissolution profile 

of tablets from a physical mixture of FlowLac®100 and Metolose® 4000 SR.   
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2 Zadání 

Cílem práce bylo porovnání lisovatelnosti a disolučních profilů tablet ze směsného 

suchého pojiva RetaLac® a fyzikálních směsí sprejově sušené α-laktosy FlowLac®100 

s různým typem hypromelosy Metolose® SR ve stejném poměru. Vlivovými faktory byly 

lisovací síla a přídavek dvou typů mazadel stearanu hořečnatého a stearylfumarátu sodného 

v koncentraci 1%. 

Zadání pro experimentální zpracování práce se skládalo z následujících úkolů: 

• příprava tabletovin 

• vylisování vzorků tablet 

• stanovení energetického profilu lisování 

• stanovení pevnosti tablet v tahu 

• stanovení disolučního profilu  

• zhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu 
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3 Úvod 

Současným trendem výroby tablet přímým lisováním jsou směsná suchá pojiva. 

Jedná se o látky, které se připravují inkorporací jedné látky do částicové struktury jiné 

látky, čímž dochází k fyzikálním změnám bez chemické přeměny a zlepšují se fyzikálně 

chemické vlastnosti, jako např. sypnost a lisovatelnost. Vznikají tak také látky 

multifunkční, čímž se odstraňuje nutnost přídavku jednotlivých pomocných látek, několik 

mísících kroků a zkracuje se tak výroba tablet. Proces přípravy směsných látek, který často 

probíhá metodou sprejového sušení, se označuje jako „co-processing“.1 Jednou z těchto 

látek je i směsné suché pojivo RetaLac®, které obsahuje 50% α-laktosy monohydrátu a 

50% hypromelosy. Obsažená hypromelosa naznačuje možnost využití tohoto směsného 

suchého pojiva jako základu pro matricové hydrofilní tablety s řízeným uvolňováním 

léčiva.2 Studium lisovatelnosti tabletovin s RetaLacem® a disoluce léčivé látky z tablet se 

stalo náplní této práce. Zároveň bylo stejné hodnocení prováděno u fyzikálních směsí 

různého typu hypromelos s α-laktosou monohydrátem ve stejném poměru. 



 

10 | S t r á n k a 
 

4 Teoretická část 

4.1 Tablety 3,4,5,6 

Tablety jsou mechanicky pevné, tvarově určité, jednodávkové lékové formy. 

Nejčastěji jsou určeny k perorálnímu podání. Některé tablety se polykají celé, některé 

po rozžvýkání, některé se před podáním rozpouštějí nebo dispergují ve vodě a některé se 

ponechají v ústech, kde se z nich uvolňuje léčivá látka.3 

Výroba probíhá nejčastěji slisováním tabletoviny, která se připraví smísením jedné 

nebo více pomocných a léčivých látek v předepsaném poměru nebo přípravou shluků 

částic vyrobených granulačními metodami.5 Pomocnými látkami jsou plniva, pojiva, 

vlhčiva, látky udržující obsah vlhkosti v tabletovině, absorbenty, antiadheziva, 

hydrofilizační látky, rozvolňovadla, antistatika, filmotvorné látky, kluzné látky, látky 

modifikující uvolňování léčiv v trávicím traktu, barviva schválená oprávněnou autoritou 

a chuťové a aromatické přísady.6 Lisování se uskutečňuje v tabletovacích lisech za vzniku 

pórovitého výlisku. Při výrobě tablet se zajistí vhodná mechanická pevnost, aby se tablety 

při manipulaci nebo při dalším zpracování nedrobily a nelámaly.3 

Tablety jsou obvykle válcovitého tvaru, ploché nebo čočkovité, hrany mohou být 

zkosené. Mohou mít rýhy k usnadnění jejich rozdělení a mohou být označeny nápisem 

nebo značkami.3 

Tablety jsou nejrozšířenější a nejlevnější lékovou formou. Výhodou je vysoká 

fyzikálně-chemická i mikrobiální stabilita z důvodu malého podílu vody. Mezi další 

přednosti patří jednoduchá aplikace, přesné dávkování, dokonale zvládnutá automatizace 

výroby, umožnění modifikace uvolňování účinné látky nebo maskování nepříjemné chuti 

a zápachu léčivé látky.4 

Nevýhodami jsou problémy s compliance pacienta, nemožnost aplikace 

při poruchách trávicího traktu, biologická dostupnost léčiva až po rozpadu tablety a nutnost 

přesné formulace složení tabletoviny k dosažení zamýšleného účinku a jeho rychlosti.4 
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Český lékopis 2009 - Doplněk 2013 rozlišuje tyto typy perorálních tablet:3 

• neobalené tablety 

• obalené tablety 

• šumivé tablety 

• tablety pro přípravu roztoku 

• dispergovatelné tablety 

• perorální tablety dispergovatelné v ústech 

• enterosolventní tablety 

• tablety s řízeným uvolňováním 

• tablety pro požití v ústech 

• perorální lyofilizáty 

4.1.1 Tablety s modifikovaným uvolňováním léčiva 7,8,9,10 

Lékové formy s modifikovaným uvolňováním poskytují mnoho výhod oproti 

klasickým lékovým formám, např. snížení frekvence dávkování, prodloužení účinku léčiv 

s krátkým biologickým poločasem, redukce výkyvu plazmatické koncentrace léčiva 

či menší výskyt nežádoucích účinků. Podporují tak rozvoj moderní farmakoterapie 

s ohledem na zvýšení compliance pacienta.7,9   

Názvosloví pro tuto skupinu lékových forem je značně nejednotné. S vývojem 

lékopisu od dob Československa po dnes byl pojem modifikované uvolňování užíván jako 

synonymum pro řízené uvolňování. Český lékopis 2009 - Doplněk 2013  používá pojem 

řízené uvolňování, kde tento termín pak dále rozlišuje na tablety s prodlouženým 

uvolňováním, tablety se zpožděným uvolňováním a tablety s pulzním uvolňováním.3,7 Dalo 

by se však tvrdit, že mezi tablety s modifikovaným uvolňováním patří jak tablety 

s řízeným uvolňováním, tak také tablety se zrychleným uvolňováním či tablety s cílenou 

biodistribucí léčivých látek v organismu. Pro účely této práce se omezíme na tablety 

s řízeným uvolňováním dle definice Český lékopis 2009 - Doplněk 2013. 

Řízené uvolňování léčiva může probíhat kontinuálně (prodloužené uvolňování) 

nebo diskontinuálně (zpožděné, pulzní uvolňování) podle zamýšleného účinku.9 

Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou předchůdci řízeného uvolňování a 

objevují se již od roku 1950. Zajišťují působení účinné látky po delší časový interval, 
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než kterého by bylo docíleno pouze aplikací samotného léčiva. Toho je dosaženo 

přidanými pomocnými látkami, technologickým postupem zpracování lékové formy nebo 

kombinací obojího.7 

Tablety se zpožděným uvolňováním jsou navrženy pro oddálení působení léčiva 

na dobu nutnou, např. k dosažení místa účinku či požadované doby účinku.7 

Tablety s pulzním uvolňováním jsou charakteristické přerušovaným účinkem 

podávání léčiva. Tato vlastnost může být využita u léčivých přípravků s rizikem vzniku 

tolerance či při opakovaných aplikacích.7 

K dosažení výše uvedených modifikací uvolňování léčiva se využívají tablety 

matricového a zásobníkového typu nebo kombinovaná forma matricového jádra 

s polymerním obalem. U tablet matricového typu je léčivá látka rozptýlena rovnoměrně 

v celém objemu tablety a bariéra řídící uvolňování vznikne při kontaktu s rozpouštědlem. 

Zásobníkové tablety obsahují léčivo rozptýlené v jádře tablety obklopeném nerozpustným 

obalem a bariéra je přítomna po celou dobu existence tablety.8,9 

 

ZÁSOBNÍKOVÉ TABLETY 

Tablety jsou potažené nerozpustným polymerním obalem. Tloušťka membrány a 

typ polymeru řídí rychlost a propustnost pro léčivo. Pro zpožděné uvolňování závislé 

na pH je možná i enterosolventní úprava.7,8 

Způsoby uvolňování léčivé látky ze zásobníkových tablet jsou znázorněny 

na obrázku č.1. Obaly propustné pro vodu uvolňují léčivo řízeným rozpouštěním. 

Nepropustné obaly, např. z ethylcelulosy, polyakrylátu či polyvinylalkoholu, mohou 

obsahovat hydrofilní přísady, které při kontaktu s disolučním médiem rozruší celistvost 

membrány a vytvoří v ní póry. K uvolnění účinné látky pak dojde řízenou difuzí, 

jejíž rychlost lze ovlivnit rozpustností a koncentrací přidané rozpustné pomocné látky. 

U semipermeabilních obalů dochází k řízené osmóze. Rozpouštědlo prochází membránou 

dovnitř jádra, kde vytváří roztok léčiva. Tableta je opatřena otvorem, kterým roztok uniká 

dle koncentračního gradientu. K zajištění konstantního a úplného uvolnění léčivé látky je 

v jádře tablety osmoticky aktivní látka, která bobtná a napomáhá vytlačení roztoku 

léčiva.7,10 
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Jádrem zásobníkové tablety mohou být jak tablety, tak složené lékové formy typu 

pelet.7  

Obrázek č. 1: Zásobníkové tablety 10 

 

 

MATRICOVÉ TABLETY 

Jde o nejjednodušší lékovou formu s řízeným uvolňováním.9 Obecně jsou 

považovány za spolehlivé pro účely dopravení aktivní substance na místo působení, málo 

nákladné, jednoduše zpracovatelné a nepodléhají funkčním problémům.8 

Základním požadavkem na tabletu je schopnost zachování celistvosti při kontaktu 

s disolučním médiem po dobu potřebnou k uvolnění, rozptýlení nebo rozpuštění léčivé 

látky,8 k čemuž dochází pomocí eroze či vyluhování matrice. 

Matricové tablety fungují jako jeden celek a jejich vlastnosti závisí na vlastnostech 

nosné pomocné látky a vlastnostech účinné látky, které mohou být do určité míry 

modifikovány dalšími pomocnými látkami.9 Účinná látka je rovnoměrně rozptýlena a 

zakotvena do spojité fáze pomocné látky tvořící lékovou formu.8 Podle charakteru nosiče 

se rozlišují polymerní nerozpustné, lipofilní, hydrofilní gelové, popř. směsné matricové 

tablety.9 
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Nevýhodou matricových tablet obecně je fakt, že rychlost uvolňování léčiva se 

postupně snižuje. Je to dáno zmenšujícím se povrchem tablety u hydrofilních, 

resp. lipofilních matric a prodlužující se vzdáleností difuze roztoku u polymerních 

nerozpustných matric.9 

Polymerní nerozpustné matricové tablety 

Poprvé byly představeny v roce 1960 a od té doby se dočkaly širokého uplatnění 

v klinické praxi. Jsou tvořeny léčivou látkou v nerozpustných polymerech, 

např. polyakrylátech, ethylcelulose, polyvinylchloridu, polyethylenu, polystyrenu nebo 

některých kopolymerech. Vyrábějí se jednoduchými technologiemi přímého lisování 

prášků nebo lisování zrněných prášků.7,9 

Polymer tvoří pevný pórovitý skelet. Zaujímá neměnný tvar po celou dobu 

rozpouštění a difuze léčiva. Terapeutické koncentrace léčiva je dosaženo nejprve 

rozpuštěním léčiva na povrchu tablety a poté pozvolným uvolňováním roztoku léčivé látky 

póry matrice.7,9 

Rychlost uvolňování zvyšuje:9 

• vyšší rozpustnost léčiva ve vodě 

• vyšší koncentrace léčiva 

• přidání hydrofilních excipientů – rozpouštěním vytváří póry v matrici 

Rychlost uvolňování snižuje:9 

• nižší rozpustnost léčiva ve vodě 

• nižší koncentrace léčiva 

• přidání hydrofobních látek – snižují smáčivost matrice a vyplňují některé její póry 

Lipofilní matricové tablety 

Jsou tvořeny převážně tuky a vosky, např. stearylalkoholem, kyselinou stearovou, 

karnaubským nebo montaglykolovým voskem či glycerol-dibehenátem. Tablety často 

obsahují i další pomocné látky hydrofilního i lipofilního charakteru, zejména typu pojiv a 

plniv, které mohou ovlivnit uvolňování léčivé látky.7,9 

Vyrábějí se technologii sprejového chlazení, termoplastickou granulací nebo 

přímým lisováním práškové směsi nosiče a léčiva.9 
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Hydrolýzou a rozpouštěním tuků vlivem působení enzymů a změny pH dochází 

k rozpadu tablety a uvolnění léčiva. Povrchová eroze lipofilních matric závisí 

na koncentraci a vlastnostech nosné a dalších pomocných látek.7,9 

Hydrofilní gelové matrice 

Hydrofilním gelovým matricím je věnována samostatná kapitola 4.1.2. 

 

OBALENÉ MATRICOVÉ TABLETY 

Matricová tableta může být opatřena obalem z důvodu korigence chuti nebo 

vzhledu, ochrany léčiva před vnějšími vlivy či dosažení požadovaného profilu uvolňování.9 

Kombinací vhodné technologie matricové tablety a několika obalů s rozdílnými 

vlastnostmi je možné dosáhnout prodlouženého, pulzního i místně specifického 

uvolňování.9 

 

4.1.2 Hydrofilní matricové tablety 7,8,9,11,12,13 

Hydrofilní matricové systémy jsou nejjednodušší perorální forma řízeného 

uvolňování. Tablety mohou obsahovat pouze léčivo a ve vodě rozpustný polymer, případně 

mazadlo. Jejich složení může být velmi jednoduché. Nedávný rozvoj v této oblasti 

dovoluje lépe kontrolovatelné a reprodukovatelné uvolňování léčivé látky díky řízení 

fyzikálních a chemických vlastností polymeru.11 

Hydrofilní matricové systémy mají několik výhod:9,11 

• jednoduchá formulace 

• snadná a levná technologie výroby 

• rozumná cena pomocných látek  

• kompletní rozpuštění a tudíž dobrá biologická dostupnost 

• jednoduchá kontrola uvolňování léčiva pomocí vlastností polymeru 

• vhodnost pro léčiva s rozdílnou rozpustností 
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Hydrofilní matricové tablety se vyrábějí technologií přímého lisování nebo lisování 

granulátu. Jako u ostatních procesů tabletování, lisovací síla je podstatným parametrem 

ke zvážení s ohledem na porozitu, pevnost a uvolňování.8 

Mezi hydrofilní polymery, které se používají, se řadí celulosové deriváty 

(methylcelulosa, hydroxyethylcelulosa, hydroxypropylmethylcelulosa nebo sodná sůl 

karboxymethylcelulosy), přírodní nebo polysyntetické (karageny, arabská guma, alginany, 

pektiny, xantanová guma, chitosan nebo modifikované škroby) a syntetické polymery 

(karbomery, povidon, poloxamery).7,9 

Fyzikálně chemické vlastnosti matrice a tím i řízené uvolňování lze ovlivnit 

přidáním pomocných látek, např. cyklodextrinu pro zvýšení rozpustnosti léčiva, 

modifikátorů pH pro změnu pH okolí nebo tenzidy a iontoměniče. Přidání rozpustného 

plniva typu laktosy vede zpravidla k rychlejšímu uvolňování léčiva. Snížením vzájemného 

poměru polymer/plnivo se zvyšuje propustnost gelové vrstvy a její viskozity.12 

V některých případech může docházet k interakci léčiva a polymeru, čehož je 

využíváno k pomalejšímu uvolňování léčiva a uvolňování nezávislém na pH.10 

Hydrofilní matricové tablety jsou dynamickým systémem. Průměr výlisku se mění 

v čase (obr. č. 2). Při kontaktu s vodou nejprve zvětší svůj objem bobtnáním a poté se 

začnou pomalu zmenšovat vlivem rozpouštění a eroze polymeru až do úplného vymizení 

výlisku. Difuzní bariéra se neustále posouvá.8 

 

Obrázek č. 2: Schéma disoluce matricové tablety 11 

 

 

Polymer v suchém stavu obsahuje neorganizované a vysoce propletené řetězce. 

Jejich pohyblivost je limitována pevnou strukturou matrice, tento stav se nazývá sklovité 

stádium.8 Při styku s hydrofilním médiem polymer hydratuje, prolomí se intermolekulární 
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vazby a zvýší se pohyblivost řetězců. Tento jev se nazývá kaučukovitý stav. Rozvolněním 

dojde k obklopení řetězce rozpouštědlem a vytvoření gelu. Přeměna ze sklovitého 

na kaučukovitý stav je podmíněna dodáním energie ve formě tepla. Teplota skelného 

přechodu (Tg) v případě hypromelosy je  170-180 °C. Interakce mezi polymerem a 

rozpouštědlem snižuje hodnotu Tg a umožňuje přeměnu při teplotě lidského těla 37°C.6 

Mazlavý povrch gelu kryje suché jádro tablety. Kontinuálním pronikáním vody do tablety 

se původní gelová vrstva rozpouští a nahrazuje se nově vznikající vrstvou. Podmínkou 

účinku je vytvoření nové vrstvy gelu o dostatečné pevnosti. Konzistenci povrchového gelu 

podmiňuje viskozita, koncentrace polymeru a jeho chemická struktura.9 

Rozeznáváme tři úrovně gelové vrstvy (obr. č. 3):8 

1. bobtnající – je na rozmezí skelného a pružného stavu polymeru 

2. difuzní – nachází se mezi bobtnající a erozní vrstvou a tvoří hranici mezi 

rozpouštějící se a stále nerozpuštěnou účinnou látkou, tato vrstva nemusí být vždy 

přítomna 

3. erozní – je na rozmezí okrajů gelové vrstvy a okolního média 

 

Obrázek č. 3: Liberace léčiva z hydrofilní matricové tablety 9 
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K uvolnění první dávky léčiva dochází rozpuštěním jeho částic na povrchu tablety. 

K dalšímu uvolňování dochází dle charakteru účinné látky. Látky dobře rozpustné 

difundují skrz gelovou vrstvu ve formě roztoku a způsobují tím vyšší rozrušování matrice. 

Látky špatně rozpustné se uvolňují pomocí eroze matrice. Látky mírně rozpustné využívají 

kombinace obou dějů a rychlost uvolňování závisí na vlastnostech gelové vrstvy, 

zda převládá bobtnání nebo rozpouštění a eroze částeček gelu. Ve skutečnosti se stav mění 

po celou dobu. Na začátku dochází k posunu bobtnající vrstvy gelu, poté se na určitou 

dobu postup bobtnající a erozní vrstvy synchronizuje a nakonec převládá erozní vrstva.  

K uvolňování léčiva dochází od bobtnající vrstvy směrem k erozní vrstvě 

po koncentračním gradientu.8,9 

4.1.2.1 Hydrofilní matricové tablety s hypromelosou 8,11,12,13 

Hydrofilní matricové tablety s ve vodě rozpustnými polymery jako hypromelosa 

byly poprvé představeny na začátku let 1970. Hypromelosa je vhodná pomocná látka 

pro výrobu matricových tablet přímým lisováním. Její vlastnosti jsou popsány v kapitole 

4.1.2.2. Mezi její nesporné výhody pro toto použití patří schopnost s vodou velmi rychle 

vytvářet viskózní gelovou vrstvu, snadná lisovatelnost a uvolňování léčiva nezávisle 

na pH. Kvalita substance je dobře definovaná a její monografie existuje ve většině 

lékopisů.11,12 

V potaz musí být ovšem bráno několik parametrů ovlivňujících vlastnosti polymeru a tedy 

i výsledné tablety:11 

• Obsah vlhkosti výrazně ovlivňuje pevnost tablety. Voda je velmi dobrý 

plastifikátor pro ve vodě rozpustné polymery jako hypromelosa, a proto způsobuje 

zvýšení plasticity a tím i pevnosti tablety.  

• Jemné částice do 100 µm mají lepší lisovatelnost a možnost přeskupení uvnitř 

lisovací matrice a dosahují vyšší pevnosti tablet díky většímu počtu vzájemných 

vazeb. Větší částice jsou tvrdé a hůře deformovatelné.  

• Produkt s nízkou sypnou hustotou vykazuje vyšší pevnost tablet a podléhá spíše 

plastické než elastické deformaci.  

• Hydratace polymeru závisí na substitučním typu, stupni viskozity a velikosti částic. 

Zvolením vyššího stupně viskozity je dosaženo vyšší počáteční eroze, ale 

pomalejšího uvolňování léčiva při nezměněné pevnosti tablet.  
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Uvolňování účinné látky z matricové tablety připravené přímým lisováním bylo 

shledáno nezávislé na pevnosti tablety a závislé převážně na viskozitě vytvořené gelové 

vrstvy kolem tablety.8 

Zastoupení hypromelosy ve složení tabletoviny se pohybuje v koncentraci 10-80% 

w/w. Čím vyšší je obsah hypromelosy, tím delší je rozpad tablety. Dle některých autorů je 

uvolňování účinné látky způsobené erozí polymeru lineární v závislosti na čase a je funkcí 

průměrné molekulové hmotnosti hypromelosy. Nicméně při porovnání s difuzním 

uvolňováním účinné látky nebyla shledána stejná vlastnost. Limitujícím krokem v tomto 

případě byla viskozita gelové vrstvy, obsah polymeru v tabletě, velikost a tvar tablety. 

Nízko a vysoko viskózní stupně hypromelosy mohou být míseny k dosažení požadované 

zdánlivé viskozity.13 

Faktory ovlivňující uvolňování léčiva z matricové tablety s obsahem hypromelosy:8,11,12 

• rozpustnost léčiva 

• tvorba komplexů léčivo-polymer 

• rovnoměrné rozptýlení léčiva 

• substituční typ hypromelosy - ovlivňuje hydrataci a tvorbu gelové vrstvy 

• viskozita hypromelosy - čím vyšší viskozita, tím silnější gel a pomalejší hydratace 

• velikost částic - větší částice vyžadují delší hydrataci, ideální průměrná velikost 

částice pro matricové tablety je 50 µm 

• obsah hypromelosy v tabletě - ovlivňuje úvodní fázi, k předcházení eroze v první 

fázi je třeba obsah 20% a více 

• velikost tablety 

• ostatní pomocné látky 

• technologie zpracování tablety 

• lisovací síla 

• tvar tablety 

• potahování 
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4.1.2.2 Hypromelosa 11,14 

Hypromelosa je generický název pro hydroxypropylmethylcelulosu (HPMC). 

Synonymy jsou také označení E 464, Methocel, Pharmacoat, hydroxypropyl methyl ether 

celulosy nebo Metolose.14 

Je to částečně O-methylovaná a O-(2-hydroxypropylovaná) celulosa.  Strukturní 

vzorec hypromelosy je uveden na obrázku č. 4.  

Na trhu je k dostání v několika stupních viskozity a substitučních typech. Stupeň 

viskozity se určuje u 2% w/w vodného roztoku při 20°C, zkoušením zdánlivé viskozity 

v mPa.s. Dle USP je substituční typ HMPC definovaný čtyřmístným číslem, kde první dvě 

číslice označují průměrný procentuální obsah methoxylové skupiny (OCH3), druhé 

dvojčíslí označuje průměrný procentuální obsah hydroxypropoxylové skupiny 

(OCH2CHOHCH3). Molekulární hmotnost je průměrně 10 000-1 500 000.14 

Jedná se o bílý, nažloutle bílý nebo šedobílý prášek nebo granule. Ve vysušeném 

stavu je hygroskopická, prakticky nerozpustná v horké vodě, v acetonu, v ethanolu, 

v etheru a v toluenu. Látka se rozpouští ve studené vodě za vzniku koloidního roztoku, 

který je poměrně odolný vůči působení enzymů a poskytuje dobrou viskozitní stabilitu 

při dlouhodobém skladování. Roztok je stálý v rozmezí pH 3-11. HPMC podléhá 

reverzibilní sol-gel přeměně při změnách teplot. Zvyšování teploty se snižuje jeho 

viskozita. Bod gelovatění je 50-90°C dle stupně viskozity HPMC a jejího obsahu.14 

WHO nestanovila přípustný denní příjem, neboť konzumace HPMC není pokládána 

za život ohrožující. Dle klasifikace organizací FDA a EMEA je považovaná za bezpečný, 

netoxický a nedráždivý materiál.14 

Na výrobu se používá čištěná forma celulosy získaná ze dřeva odstraněním 

ostatních složek, např. ligninu, hemicelulosy či olejů. Ta reaguje s roztokem hydroxidu 

sodného za vzniku alkalické celulosy, která je více reaktivní než původní forma. Následně 

je ošetřena chlormethanem a propylenoxidem za vzniku methylhydroxypropyleteru 

celulosy. Fibrózní produkt reakce je vyčištěn a rozdrcen na jemný, jednotný prášek nebo 

granule.14 

Ve farmaceutickém průmyslu je používána jako pojivo, filmotvorná látka, 

stabilizátor polotuhých a tekutých emulzních a suspenzních přípravků, látka zvyšující 
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viskozitu a v neposlední řadě látka modifikující uvolňování léčiva z tablet. Je rozšířená 

v perorálních i topických lékových formách.14 

Obrázek č. 4: Strukturní vzorec hypromelosy 11 

 

 

4.2 Směsná suchá pojiva 1,15,16,17 

S rozšiřující se oblibou výroby tablet přímým lisováním roste i potřeba stále 

nových pomocných látek. Žádná samostatně použitá pomocná látka nesplňuje rostoucí 

požadavky na optimální vlastnosti excipientů pro přímé lisování. Je běžnou praxí 

kombinovat dvě a více pomocných látek k dosažení dostatečných tabletovacích vlastností, 

včetně dobré stability a přijatelné výrobní ceny. Nové kombinace již existujících 

pomocných látek jsou zajímavou možností pro vylepšení jejich funkčnosti.1,16 Toto místo 

zaujímají směsná suchá pojiva. Spojují prospěšné vlastnosti pomocných látek, 

které v některých případech mohou být i synergické, a maskují jejich nežádoucí vlastnosti 

jako jednotlivých složek.15 Jsou založeny na interakcích mezi látkami na submolekulární 

úrovni.1 Mají lepší tabletovací vlastnosti než fyzikální směsi jejich složek.17 

V posledních letech se na farmaceutickém trhu zvyšuje počet směsných suchých 

pojiv. Díky rozsáhlému počtu výchozích pomocných látek je možné získat obrovské 

množství kombinací s požadovanými vlastnostmi. Směsná suchá pojiva se proto považují 

za multifunkční látky.16 

Výroba směsných suchých pojiv se označuje jako „co-processing“. Tento postup 

zahrnuje inkorporaci jedné látky do částicové struktury druhé látky pomocí 
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např. sprejového sušení.1 Zpracovávají se dvě látky (někdy i více), obvykle je jedna 

plastická a druhá křehká. Lepší lisovatelnost zajišťuje plastický materiál. Nicméně, tyto 

látky jsou citlivé na mazadla a mají vysokou citlivost k rychlosti lisování díky jejich 

viskoelasticitě. Během relaxace tablet po lisování dochází k uvolnění uchované elastické 

energie z pevné látky, rozrušení vazeb a zvýšení porozity, což vede k nižší pevnosti tablet 

v tahu. Plastický materiál je zodpovědný za dobré vazebné vlastnosti díky vytvoření 

velkého povrchu pro tvorbu vazeb. Přítomnost velkého množství křehkého materiálu 

předchází uložení nadměrné elastické energie během lisování, což vede k menší stresové 

relaxaci tablety a zabraňuje víčkování.16 Kombinace křehké a plastické látky pomáhá 

zlepšit funkční vlastnosti materiálu, jako jsou chování při lisování, sypnost, citlivost 

na lisovací rychlost, citlivost k mazadlu nebo k obsahu vlhkosti.1  

Vlastní proces výroby směsných suchých pojiv zahrnuje následující kroky:1 

1. identifikování skupiny pomocných látek ke zpracování pomocí pečlivé studie 

vlastností látky a požadavků na ně 

2. zvolení proporcionálního zastoupení pomocných látek 

3. zhodnocení požadované velikosti částic 

4. zvolení vhodného procesu přípravy 

5. optimalizace procesu 

Výhody směsných suchých pojiv:1 

• během „co-processingu“ nedochází k žádné chemické změně a veškeré změny se 

promítnou na fyzikálních vlastnostech, což napomáhá validaci procesu. 

• zlepšená sypnost zapříčiněná kontrolovanou velikostí částic a jejich sférickým 

tvarem způsobeným sprejovým sušením 

• lepší lisovatelnost 

• zvýšení schopnosti pojmout větší množství aktivní substance a zachovat si své 

lisovací vlastnosti 

• minimalizace hmotnostních rozdílů při plnění matrice tabletovačky, tento jev je 

způsobený zabudováním jedné částice do těla druhé částice, čímž se eliminují 

povrchové nerovnosti a dochází k lepší distribuci velikosti částic a tím i lepší 

sypnosti 

• nižší citlivost k mazadlům 
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Výhody směsných suchých pojiv pro farmaceutické výrobce:1 

• nižší množství potřebných pomocných látek 

• nižší počet kontrol surovin 

• kratší čas potřebný k formulaci nové směsi 

• méně mísících kroků v procesu 

• v některých případech zlepšení organoleptické vlastnosti produktu 

• nižší celková cena výroby 

Nevýhody směsných suchých pojiv:17 

• nemají monografie v lékopisech 

• stálý poměr pomocných látek 

• vazba na jednoho dodavatele 

Pomocné látky podléhají stejně přísným požadavkům na bezpečnost jako nové 

účinné látky. Proto se dá předpokládat, že budoucí výzkum v oblasti pomocných látek se 

bude soustředit na chemické a fyzikální úpravy již existujících materiálů nebo jejich 

kombinace za účelem vylepšení nebo rozšíření jejich funkcí. Díky nepřítomnosti 

chemických změn během zpracování jsou směsná suchá pojiva považována za bezpečná 

a nevyžadují žádné další toxikologické studie regulatorními orgány.1 

4.2.1 Směsná suchá pojiva s laktosou 16,18 

Významná část směsných suchých pojiv obsahuje velké množství křehkého 

materiálu, jako je α-laktosa monohydrát, a menší množství plasticky deformovatelného 

materiálu, jako je např. celulosa, zachyceného mezi nebo na částicích křehkého 

materiálu.16 Dále také může být laktosa kombinována např. s mazadly a rozvolňovadly. 

Novější směsné produkty na bázi laktosy:18 

• LubriToseTM SD – 96% sprejově sušené laktosy, 4% glycerol monostearátu 

• LubriToseTM AN - 96% anhydrátu laktosy, 4% glycerol monostearátu 

• RetaLac® - 50% sprejově sušené α-laktosy monohydrátu, 50% hypromelosy 
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Starší směsné produkty na bázi laktosy:18 

• Ludipress® - 93,4% α-laktosy monohydrátu, 3,2% polyvinylpyrrolidinu, 3,4% 

krospovidonu 

• Ludipress® LCE - 96,5% α-laktosy monohydrátu, 3,5% povidonu 

• Cellactose® - 75% α-laktosy monohydrátu, 25% práškové celulosy 

• MicroceLac® 100 - 75% α-laktosy monohydrátu, 25% mikrokrystalické celulosy 

• Pharmatose® DCL 40 – 95% bezvodé β-laktosy, 5% laktitolu 

• StarLac® 100 - 85% α-laktosy monohydrátu, 15% kukuřičného škrobu 

4.2.2 RetaLac® 2,19 

RetaLac® byl registrován v roce 2009. Jde o směsné suché pojivo sprejově sušené 

α-laktosy monohydrátu a hypromelosy ve stejném poměru a kvalitě odpovídající 

Evropskému lékopisu.2 

Produkt je bílý nebo téměř bílý prášek bez zápachu. Částice RetaLacu® jsou hrubé 

s vysoce strukturovaným povrchem (obr. č. 5). Je částečně rozpustný ve studené vodě, 

výsledný roztok je lehce zakalený, jeho viskozita závisí na koncentraci.2 

Aglomerát krystalické α-laktosy monohydrátu a fibrózní hypromelosy tvoří 

pórovité, sféroidní částice. Jednotlivé částice od sebe nejsou oddělitelné fyzikálními 

prostředky.19 

Je navrhnut zejména pro přímé lisování tablet s řízeným uvolňováním. Dále se 

využívá ve směsích určených pro vlhkou granulaci nebo přípravek pro disperze s obsahem 

HPMC a laktosy.19 

Výhody:2 

• nedochází k segregaci během procesu zpracování 

• lepší smáčivost HPMC 

• není ovlivněn pH prostředí v rozmezí 1-7 

• lepší sypnost oproti fyzikální směsi 

• nízký oděr tablet 

• kontrolované uvolňování účinné látky 
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Obrázek č. 5: RetaLac® 2 
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5 Experimentální část 

5.1 Použité suroviny 

Metolose® 90 SH – 100 SR (ShinEtsu, Japonsko) 

Šarže: 1025084 

2-hydroxypropyl methyl ether celulosy (hypromelosa substituční typ 2208) 

Velikost částic: ˂  200 µm  13 % 

              ˂  100 µm 63 % 

              ˂   50  µm  20 % 

Obsah vlhkosti: 1,5 % 

Sypná hustota: 0,34 g/cm3 

Setřesná hustota: 0,48 g/cm3 

Viskozita (2% ʘ): 80 - 120 mPa.s 

 

 

Metolose® 90 SH – 4 000 SR (ShinEtsu, Japonsko) 

Šarže: 1025096 

2-hydroxypropyl methyl ether celulosy (hypromelosa substituční typ 2208) 

Velikost částic: ˂  200 µm  24 % 

              ˂  100 µm 70 % 

              ˂   50  µm   3  % 

Obsah vlhkosti: 0,9 % 

Sypná hustota: 0,34 g/cm3 

Setřesná hustota: 0,48 g/cm3 

Viskozita (2% ʘ): 3 000 – 5 600 mPa.s 
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Metolose® 90 SH – 100 000 SR (ShinEtsu, Japonsko) 

Šarže: 1025100 

2-hydroxypropyl methyl ether celulosy (hypromelosa substituční typ 2208)  

Velikost částic: ˂  200 µm  31 % 

              ˂  100 µm 60 % 

              ˂   50  µm   5 %  

Obsah vlhkosti: 0,8 % 

Sypná hustota: 0,33 g/cm3 

Setřesná hustota: 0,46 g/cm3 

Viskozita (2% ʘ): 75 000 – 140 000 mPa.s 

 

 

FlowLac® 100 (Meggle Pharma, SRN) 

Šarže: 1242 

sprejově sušená α-laktosa monohydrát 

Velikost částic: ˂  200 µm   ≥ 80 % 

    ˂  100 µm   20-45 % 

    ˂   32  µm   ≤ 10 % 

Obsah vlhkosti: 5,09 % 

Sypná hustota: 0,59 g/cm3 

Setřesná hustota: 0,71 g/cm3 
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RetaLac® (Meggle Pharma, SRN) 

Šarže: LS1391858 

směsný produkt sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a hypromelosy v poměru 1:1 

Velikost částic: ˂  250 µm   90 % 

    ˂  100 µm   35 % 

    ˂   63  µm   12 %  

Obsah vlhkosti: 1,3% 

Sypná hustota: 0,34 g/cm3 

Setřesná hustota: 0,46 g/cm3  

 

 

Kyselina salicylová (Huayi Pharmaceutical Co., Ltd., Čína) 

Šarže: V0908035 

Vyhovuje požadavkům ČL 2009. 

 

 

Stearan hořečnatý (Acros organics,USA) 

Šarže: A011241701 

Specifický povrch: 1,6 m2/g 

 

 

Lubripharm® SSF (SPI Pharma, Francie) 

Šarže: 07F119 

stearylfumarát sodný 

Specifický povrch: 1,2 m2/g 
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5.2 Použité přístroje a zařízení 

Digitální váhy KERN 440 – 33N (GOTTL KERN&SOHN GmbH, SRN) 

Citlivost: 0,01 g 

Váživost: max. 200 g 

 

Analytické váhy AND HR – 120 (A&D Company, Limited, Japan) 

Citlivost: 0,001 g 

Váživost: max. 120 g 

 

Mísící krychle KB 15S (Erweka, SRN) 

Zařízení k promísení tabletoviny je z nerezové oceli, o objemu 3,5 l, umístěné 

na pohonné jednotce Erweka AR 401. 

 

Materiálový testovací stroj T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell (Zwick GmbH&Co., 

SRN) 

Zařízení bylo použito k vylisování tablet ve speciální dvouplášťové ocelové matrici 

o průměru 13 mm. Horní pohyblivá čelist stroje vyvíjí sílu v tlaku i tahu do 50 kN, spodní 

čelist je stacionární. Lis je propojen s počítačem pro nastavení parametrů procesu 

a vyhodnocení výstupních dat v programu testXpert V 9,01.  

 

Tablet Tester 8M (Dr. Schleunger® Pharmatron, Švýcarsko) 

Přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet se skládá ze dvou proti sobě 

postavených čelistí, z nichž se jedna pohybuje směrem k druhé. Rovné a hladké povrchy 

čelistí jsou kolmé na směr pohybu. Přístroj je kalibrován s přesností na 1 newton. 
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Disoluční jednotka Sotax AT7 smart (Sotax, Švýcarsko) 

Přístroj pro měření disoluce Sotax AT7 smart je poloautomatické zařízení 

propojené s jednotkou pro odběr vzorků. Zařízení se skládá z prosklené vodní lázně se 

sedmi skleněnými nádobami propojenými s čerpadlem a odběrovou jednotkou. Nastavení 

parametrů disoluce probíhá off-line, pouze za pomoci řídícího panelu. 

 

Specord 205 (Analytic Jena, SRN) 

Specord 205 je spektrofotometr propojený s počítačem. V programu WinAspect se 

nastaví požadovaný mód měření, počet opakování měření, vlnová délka a použití slepého 

vzorku. 
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5.3 Vysvětlivky  

AS   kyselina salicylová 

cLL   množství uvolněné účinné látky 

E1   energie spotřebovaná na tření při kompresi 

E2   energie akumulovaná v tabletě 

E3   energie uvolněná při dekompresi (elastická) 

Elis součet energie akumulované v tabletě a elastické energie 

Emax   součet všech energií (E1 + E2 + E3) 

F    destrukční síla 

FL   FlowLac®100 

h   výška tablety 

L   Lubripharm® SSF 

LS   lisovací síla 

M1   Metolose® 100 SR 

M2   Metolose® 4 000 SR 

M3   Metolose® 100 000 SR 

n   pořadí 

P   pevnost tablet v tahu 

Pl   plasticita 

Ret   RetaLac® 

sP  směrodatná odchylka pro průměr hodnot pevnosti tablet v tahu 

scLL  směrodatná odchylka pro množství uvolněné účinné látky 
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sE1  směrodatná odchylka pro průměr hodnot energie spotřebované na 

tření při kompresi 

sE2  směrodatná odchylka pro průměr hodnot energie akumulované v 

tabletě 

sE3  směrodatná odchylka pro průměr hodnot elastické energie 

sElis  směrodatná odchylka pro průměr hodnot součtu energie 

akumulované v tabletě a elastické energie 

sEmax  směrodatná odchylka pro průměr hodnot součtu všech energií 

sPl    směrodatná odchylka pro průměr hodnot plasticity 

st   stearan hořečnatý 

t   čas 
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5.4 Postup práce 

Nejprve byly připraveny tabletoviny, ze kterých byly následně vylisovány tablety. 

V průběhu lisování byl u tabletovin bez léčivé látky zaznamenáván energetický profil 

lisovacího procesu. Tablety byly podrobeny zkoušce na pevnost v tahu a tablety s léčivem 

zkoušce na disoluci. Zjištěné hodnoty byly zaznamenány do tabulek, graficky a statisticky 

zpracovány.  

5.4.1 Příprava tabletovin 

Celkem bylo připraveno 16 tabletovin. Jednalo se o směsi 4 suchých pojiv ve dvou 

variantách podle přidaného mazadla v koncentraci 1%. Těchto 8 tabletovin bylo 

namícháno také s  kyselinou salicylovou v koncentraci 25%. Celkem bylo připraveno 30 g 

od každé směsi. Přesné složení je uvedeno v tabulce č. 1. Jednotlivé složky 

se promíchávaly v mísící krychli při rychlosti 17 otáček za minutu. Metolose® SR 

a FlowLac®100 se spolu mísily po dobu 5 minut. U směsí č. 9-16 se přidávala kyselina 

salicylová, která se mísila se suchými pojivy následně dalších 5 minut. Mazadlo bylo 

přidáno vždy jako poslední na dobu 2,5 minuty.  

Tab. č. 1: Složení jednotlivých druhů tabletovin (v gramech) 

tabletovina Ret M1 M2 M3 FL AS st L 

1 29,7  -  -  -  -  - 0,3  - 

2 29,7  -  -  -  -  -  - 0,3 

3  - 14,85  -  - 14,85  - 0,3  - 

4  - 14,85  -  - 14,85  -  - 0,3 

5  -  - 14,85  - 14,85  - 0,3  - 

6  -  - 14,85  - 14,85  -  - 0,3 

7  -  -  - 14,85 14,85  - 0,3  - 

8  -  -  - 14,85 14,85  -  - 0,3 

9 22,2  -  -  -  - 7,5 0,3  - 

10 22,2  -  -  -  - 7,5  - 0,3 

11  - 11,1  -  - 11,1 7,5 0,3  - 

12  - 11,1  -  - 11,1 7,5  - 0,3 

13  -  - 11,1  - 11,1 7,5 0,3  - 

14  -  - 11,1  - 11,1 7,5  - 0,3 

15  -  -  - 11,1 11,1 7,5 0,3  - 

16  -  -  - 11,1 11,1 7,5  - 0,3 
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5.4.2 Lisování tablet a energetické hodnocení lisovacího procesu 

Nejdříve byly lisovány tablety bez účinné látky. Navážka 0,5 g ± 0,0010 g 

se kvantitativně převedla do matrice o průměru 13 mm se zajištěným dolním trnem, lehce 

sklepla a volně se zastrčil horní trn. Poté byla matrice umístěna mezi čelisti materiálového 

testovacího stroje a nastavily se požadované parametry. Posunem horní čelisti lisu došlo 

ke vzniku tlaku na horní trn matrice. Rychlost lisování byla 40 mm/min, hodnota 

předtížení 2 N a rychlost předtížení byla 2 mm/s. Po vylisování tablety se matrice vyjmula, 

odjistil se čep přidržující dolní trn a zatlačením na horní lisovací trn postupně vypadl dolní 

trn a vzniklá tableta. Následně se matrice vyčistila a celý postup se opakoval. Od každého 

druhu tabletoviny bez účinné látky bylo vylisováno 10 tablet při třech lisovacích silách. 

U RetaLacu® šlo o síly 10, 12 a 14 kN; u směsí Metolosy® a FlowLacu®100 o síly 6, 8 a 

10 kN. Během lisování byl hodnocen pomocí programu testXpert V 9.01 energetický profil 

lisování, tedy celková energie Emax, energie lisování Elis, energie spotřebovaná na tření 

při kompresi E1, energie akumulovaná v tabletě E2, energie uvolněná při dekompresi E3 a 

plasticita Pl. Příklad protokolu je uveden na obrázku č. 6. 

Tablety s účinnou látkou se připravovaly stejně, ovšem při jiných lisovacích silách 

z důvodu dosažení pevnosti tablet v rozmezí 0,9-1,1 MPa. RetaLac® v kombinaci 

s kyselinou salicylovou a stearanem hořečnatým byl lisován při síle 13 kN, při záměně 

mazadla za stearylfumarát sodný byla síla zvýšena na 14 kN.  Všechny fyzikální směsi 

laktosy a hypromelosy byly lisovány při 7 kN. Od každého druhu tabletoviny s účinnou 

látkou bylo vylisováno 16 tablet, 10 tablet bylo podrobeno zkoušce na pevnost tablet 

v tahu a 6 tablet bylo připraveno pro zkoušku disoluce. Pro účely disoluce byla současně 

vylisována 1 tableta odpovídající pevnosti pro každou směs bez účinné látky, která sloužila 

jako slepý vzorek. 



 

Obrázek č. 6: Protokol procesu lisování : Protokol procesu lisování – energetické hodnocení
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energetické hodnocení 
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5.4.3 Měření destrukční síly, výpočet pevnosti tablet v tahu 

Po nejméně 24 hodinách byla měřena destrukční síla na zařízení Tablet Tester 8M. 

Zkoušená tableta se vložila kolmo mezi čelisti a přístroj změřil její výšku, poté byla tableta 

překlopena radiálně, byl zaznamenán její průměr a následně destrukční síla. Destrukční síla 

byla zaznamenána a použita pro výpočet pevnosti tablet v tahu dle vzorce č. 1.20 

 

� =
�.�

�.�.�
  (1) 

 

P pevnost tablet v tahu [MPa]   

F destrukční síla [N] 

d  průměr tablety [mm] 

h  výška tablety [mm] 

5.4.4 Disoluce tablet 

Nejdříve po 24 hodinách od vylisování byly tablety podrobeny zkoušce na disoluci 

pevných lékových forem košíčkovou metodou dle Českého lékopisu 2009 – 

Doplněk 2013.3 Zkouška probíhala na jednotce Sotax AT7 smart. Nádoby uvnitř lázně se 

naplnily 900 ml čištěné vody. Byla nastavena teplota procesu 37 °C ± 0,5 °C, zvolena 

rychlost 100 otáček za minutu, odebírání 3 ml vzorku každou hodinu a doplňování čistého 

média. Po vytemperování média uvnitř nádoby byla do košíčku vhozena první sada 

testovaných tablet. V první poloze se nacházel slepý vzorek – tableta bez účinné látky, 

v ostatních šesti pak již s účinnou látkou. Experiment probíhal po dobu 24 hodin 

s výjimkou směsi s obsahem Metolose® 100 SR, u níž došlo k úplnému rozpuštění už 

po 10 hodinách, což vedlo k ukončení testu.  
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Získané vzorky se převedly do křemenných kyvet a proměřily na spektrofotometru 

při vlnové délce 270 nm proti slepému vzorku. Měření každého vzorku bylo 

5x opakováno. Získaná absorbance roztoku byla využita k výpočtu množství uvolněné 

účinné látky dle vzorce č. 2, který vychází z kalibrační křivky č. 3.21 

 


�� =
��,����

��,���
. 7200   (2) 

 

cLL množství uvolněné účinné látky [%]   

A absorbance 

 

� = 44,548� + 0,0091   (3) 

5.4.5 Statistické zhodnocení výsledků 

Výsledky experimentu byly zaznamenány do tabulek a statisticky zpracovány. 

Hodnoty pevnosti tablet a množství léčiva uvolněného během disoluce byly zpracovány 

pomocí programu Excel. Hodnoty energii a plasticity byly zpracovány počítačovým 

programem testXpert V 9.01 během lisování. V případě nejasnosti rozdílu hodnot byl 

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

6.1 Tabulky 

6.1.1 Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tab. č. 2: Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tabletovina 
LS 

[kN] 

E1 [J] E2 [J] E3 [J] Emax [J] Elis [J] PI [%] 

ø sE1 ø sE2 ø sE3 ø sEmax ø sElis ø sPl 

Ret+1%st 

10 21,80 1,44 8,21 0,08 2,04 0,02 32,04 1,47 10,24 0,08 80,13 0,25 

12 25,53 1,43 9,40 0,06 2,78 0,03 37,71 1,44 12,18 0,07 77,14 0,20 

14 32,22 1,15 10,55 0,16 3,77 0,26 46,53 1,05 14,31 0,38 73,71 1,07 

Ret+1%L 

10 19,84 1,41 8,10 0,10 2,01 0,02 29,95 1,47 10,11 0,10 80,12 0,27 

12 26,38 1,37 9,32 0,08 2,76 0,02 38,45 1,39 12,08 0,08 77,16 0,18 

14 34,30 1,88 10,34 0,07 3,64 0,05 48,27 1,87 13,97 0,08 73,96 0,28 

M1+FL+1%st 

6 6,73 0,29 4,22 0,02 0,88 0,02 11,82 0,29 5,09 0,03 82,81 0,25 

8 9,86 0,30 5,37 0,05 1,37 0,01 16,60 0,32 6,74 0,05 79,68 0,14 

10 13,10 0,34 6,43 0,05 2,01 0,02 21,54 0,35 8,44 0,06 76,19 0,21 

M1+FL+1%L 

6 6,70 0,37 4,21 0,03 0,87 0,01 11,77 0,37 5,07 0,04 82,91 0,20 

8 9,70 0,30 5,39 0,04 1,38 0,02 16,48 0,28 6,77 0,04 79,58 0,20 

10 13,07 0,36 6,46 0,06 2,01 0,01 21,54 0,37 8,47 0,07 76,28 0,11 

M2+FL+1%st 

6 6,44 0,26 4,21 0,03 0,87 0,02 11,52 0,24 5,09 0,04 82,84 0,28 

8 9,98 0,36 5,36 0,03 1,39 0,02 16,73 0,36 6,75 0,03 79,46 0,22 

10 13,66 0,46 6,44 0,05 2,01 0,02 22,11 0,45 8,45 0,06 76,19 0,20 

M2+FL+1%L 

6 5,69 0,11 4,20 0,02 0,84 0,01 10,73 0,11 5,04 0,02 83,32 0,23 

8 8,52 0,12 5,34 0,04 1,34 0,01 15,20 0,15 6,69 0,05 79,92 0,13 

10 11,47 0,17 6,38 0,06 1,97 0,01 19,83 0,19 8,36 0,06 76,39 0,15 

M3+FL+1%st 

6 5,64 0,07 4,13 0,02 0,85 0,00 10,62 0,07 4,98 0,02 82,93 0,08 

8 8,76 0,08 5,31 0,03 1,37 0,02 15,43 0,09 6,67 0,05 79,50 0,25 

10 11,93 0,12 6,32 0,06 1,99 0,01 20,24 0,14 8,31 0,06 76,05 0,18 

M3+FL+1%L 

6 5,90 0,08 4,18 0,02 0,85 0,01 10,93 0,09 5,03 0,02 83,08 0,13 

8 8,84 0,15 5,33 0,03 1,35 0,00 15,52 0,16 6,68 0,03 79,75 0,11 

10 11,96 0,24 6,37 0,04 1,98 0,01 20,31 0,26 8,35 0,04 76,26 0,14 
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6.1.2 Pevnost tablet v tahu 

Tab. č. 3: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% st, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,57 53 0,7270 

 

øP = 0,7222 

 

 sP =  0,0151 

 

 

2 3,56 54 0,7428 

3 3,55 51 0,7035 

4 3,54 52 0,7193 

5 3,55 53 0,7311 

6 3,53 51 0,7075 

7 3,54 52 0,7193 

8 3,55 53 0,7311 

9 3,57 51 0,6996 

10 3,57 54 0,7407 

 

Tab. č. 4: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% st, LS 12 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,47 67 0,9455 

 

øP = 0,9512 

 

 sP =  0,0194 

 

 

2 3,50 68 0,9514 

3 3,52 68 0,9460 

4 3,52 70 0,9739 

5 3,50 69 0,9654 

6 3,52 68 0,9460 

7 3,50 65 0,9095 

8 3,50 68 0,9514 

9 3,50 70 0,9794 

10 3,53 68 0,9433 

 

Tab. č. 5: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% st, LS 14 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,41 85 1,2207 

 

øP = 1,1763 

 

 sP =  0,0371 

 

 

2 3,41 82 1,1776 

3 3,42 85 1,2171 

4 3,43 81 1,1565 

5 3,41 84 1,2063 

6 3,42 83 1,1885 

7 3,41 79 1,1345 

8 3,43 78 1,1136 

9 3,42 84 1,2028 

10 3,42 80 1,1455 
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Tab. č. 6: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% L, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,57 42 0,5761 

 

øP = 0,6077 

 

 sP =  0,0297 

 

 

2 3,55 45 0,6208 

3 3,59 43 0,5866 

4 3,60 44 0,5985 

5 3,57 48 0,6584 

6 3,57 41 0,5624 

7 3,56 44 0,6053 

8 3,65 47 0,6306 

9 3,57 43 0,5898 

10 3,55 47 0,6483 

 

Tab. č. 7: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% L, LS 12 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,50 64 0,8955 

 

øP = 0,8459 

 

 sP =  0,0323 

 

 

2 3,48 62 0,8725 

3 3,48 60 0,8443 

4 3,49 61 0,8559 

5 3,49 61 0,8559 

6 3,49 55 0,7717 

7 3,48 59 0,8303 

8 3,52 60 0,8347 

9 3,49 60 0,8419 

10 3,49 61 0,8559 

 

 

Tab. č. 8: Pevnost tablet v tahu - RetaLac + 1% L, LS 14 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,45 77 1,0930 

 

øP = 1,0455 

 

 sP =  0,0274  

 

 

2 3,41 75 1,0771 

3 3,41 70 1,0053 

4 3,41 72 1,0340 

5 3,42 72 1,0310 

6 3,41 72 1,0340 

7 3,41 74 1,0627 

8 3,43 72 1,0280 

9 3,45 75 1,0646 

10 3,44 72 1,0250 
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Tab. č. 9: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,77 59 0,7664 

 

øP = 0,7256 

 

 sP =  0,0255 

 

 

2 3,75 56 0,7313 

3 3,71 56 0,7392 

4 3,74 56 0,7333 

5 3,72 56 0,7372 

6 3,74 54 0,7071 

7 3,74 55 0,7202 

8 3,74 53 0,6940 

9 3,74 57 0,7463 

10 3,74 52 0,6809 

 

Tab. č. 10: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,58 84 1,1490 

 

øP = 1,1390 

 

 sP =  0,0267  

 

 

2 3,61 83 1,1259 

3 3,57 83 1,1385 

4 3,60 81 1,1018 

5 3,57 83 1,1385 

6 3,58 82 1,1217 

7 3,58 86 1,1764 

8 3,58 82 1,1217 

9 3,58 87 1,1901 

10 3,61 83 1,1259 

 

Tab. č. 11: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,47 112 1,5806 

 

øP = 1,5289 

 

 sP =  0,0281 

 

 

2 3,52 110 1,5303 

3 3,48 108 1,5198 

4 3,48 105 1,4776 

5 3,47 111 1,5665 

6 3,47 108 1,5242 

7 3,49 107 1,5014 

8 3,51 110 1,5347 

9 3,47 109 1,5383 

10 3,49 108 1,5154 
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Tab. č. 12: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,75 54 0,7052 

 

øP = 0,7043 

 

 sP =  0,0306 

 

 

2 3,74 54 0,7071 

3 3,72 55 0,7240 

4 3,71 55 0,7260 

5 3,74 49 0,6416 

6 3,70 51 0,6750 

7 3,75 52 0,6791 

8 3,71 54 0,7128 

9 3,72 56 0,7372 

10 3,73 56 0,7352 

 

Tab. č. 13: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,58 86 1,1764 

 

øP = 1,1140 

 

 sP =  0,0388  

 

 

2 3,59 79 1,0776 

3 3,58 80 1,0943 

4 3,60 86 1,1699 

5 3,58 84 1,1490 

6 3,59 81 1,1049 

7 3,58 78 1,0670 

8 3,62 81 1,0958 

9 3,58 82 1,1217 

10 3,57 79 1,0837 

 

Tab. č. 14: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,49 103 1,4453 

 

øP = 1,5032 

 

 sP =  0,0425 

 

 

2 3,50 111 1,5531 

3 3,51 112 1,5626 

4 3,48 108 1,5198 

5 3,49 107 1,5014 

6 3,50 106 1,4831 

7 3,47 106 1,4959 

8 3,51 103 1,4370 

9 3,45 105 1,4904 

10 3,49 110 1,5435 
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Tab. č. 15: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,74 58 0,7594 

 

øP = 0,7357 

 

 sP =  0,0220 

 

 

2 3,74 56 0,7333 

3 3,71 57 0,7524 

4 3,72 52 0,6845 

5 3,72 56 0,7372 

6 3,72 55 0,7240 

7 3,74 57 0,7463 

8 3,75 56 0,7313 

9 3,76 56 0,7294 

10 3,74 58 0,7594 

 

Tab. č. 16: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,56 84 1,1555 

 

øP = 1,1710 

 

 sP =  0,0260 

 

 

2 3,55 85 1,1725 

3 3,57 84 1,1523 

4 3,57 87 1,1934 

5 3,57 86 1,1797 

6 3,56 87 1,1968 

7 3,56 87 1,1968 

8 3,57 83 1,1385 

9 3,56 82 1,1280 

10 3,56 87 1,1968 

 

Tab. č. 17: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,51 112 1,5626 

 

øP = 1,5482 

 

 sP =  0,0206 

 

 

2 3,47 108 1,5242 

3 3,48 111 1,5620 

4 3,46 109 1,5427 

5 3,48 113 1,5901 

6 3,47 109 1,5383 

7 3,47 109 1,5383 

8 3,47 109 1,5383 

9 3,45 110 1,5614 

10 3,47 108 1,5242 
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Tab. č. 18: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100  + 1% L, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,70 62 0,8206 

 

øP = 0,8282  

 

sP =  0,0298 

 

 

2 3,69 61 0,8095 

3 3,68 62 0,8251 

4 3,68 62 0,8251 

5 3,70 63 0,8338 

6 3,70 59 0,7809 

7 3,67 66 0,8807 

8 3,70 64 0,8471 

9 3,69 65 0,8626 

10 3,69 60 0,7963 

 

Tab. č. 19: Pevnost tablet v tahu - Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100  + 1% L, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,53 87 1,2069 

 

øP = 1,2256 

 

 sP =  0,0539 

 

 

2 3,52 90 1,2521 

3 3,55 82 1,1312 

4 3,54 89 1,2312 

5 3,55 85 1,1725 

6 3,53 91 1,2624 

7 3,49 93 1,3050 

8 3,49 92 1,2909 

9 3,54 86 1,1897 

10 3,55 88 1,2139 

 

Tab. č. 20: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 4 000 SR + FlowLac 100  + 1% L, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,44 114 1,6229 

 

øP = 1,6058  

 

sP =  0,0496 

 

 

2 3,43 111 1,5848 

3 3,44 116 1,6513 

4 3,47 114 1,6088 

5 3,46 115 1,6276 

6 3,46 107 1,5144 

7 3,42 111 1,5894 

8 3,43 118 1,6847 

9 3,42 108 1,5464 

10 3,46 115 1,6276 
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Tab. č. 21: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,70 66 0,8735 

 

øP = 0,8414 

 

 sP =  0,0312 

 

 

2 3,73 64 0,8402 

3 3,69 65 0,8626 

4 3,68 62 0,8251 

5 3,72 61 0,8030 

6 3,68 65 0,8650 

7 3,69 65 0,8626 

8 3,68 66 0,8783 

9 3,68 60 0,7984 

10 3,71 61 0,8052 

 

Tab. č. 22: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 + 1% st, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,57 95 1,3031 

 

øP = 1,2632 

 

 sP =  0,0309  

 

 

2 3,57 91 1,2483 

3 3,54 91 1,2589 

4 3,56 90 1,2380 

5 3,55 92 1,2691 

6 3,54 92 1,2727 

7 3,55 87 1,2001 

8 3,57 92 1,2620 

9 3,54 92 1,2727 

10 3,56 95 1,3068 

 

Tab. č. 23: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 +1% st, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,45 121 1,7175 

 

øP = 1,7146 

 

 sP =  0,0311 

 

 

2 3,42 118 1,6896 

3 3,44 120 1,7083 

4 3,44 119 1,6940 

5 3,41 118 1,6946 

6 3,44 121 1,7225 

7 3,44 117 1,6656 

8 3,43 124 1,7704 

9 3,42 121 1,7326 

10 3,44 123 1,7510 
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Tab. č. 24: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 6 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,70 65 0,8603 

 

øP = 0,8978  

 

sP =  0,0276 

 

 

2 3,72 67 0,8820 

3 3,72 68 0,8952 

4 3,72 69 0,9083 

5 3,73 68 0,8928 

6 3,69 65 0,8626 

7 3,69 69 0,9157 

8 3,71 67 0,8844 

9 3,69 71 0,9423 

10 3,72 71 0,9347 

 

Tab. č. 25: Pevnost tablet v tahu – Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 8 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,55 98 1,3519 

 

øP = 1,3444 

 

 sP =  0,0343 

 

 

2 3,57 99 1,3580 

3 3,57 96 1,3169 

4 3,57 97 1,3306 

5 3,58 93 1,2721 

6 3,55 99 1,3657 

7 3,57 100 1,3717 

8 3,55 99 1,3657 

9 3,56 101 1,3893 

10 3,52 95 1,3217 

 

Tab. č. 26: Pevnost tablet v tahu - Metolosa 100 000 SR + FlowLac 100 + 1% L, LS 10 kN 

n h [mm] F [N] P [MPa] Statistické hodnoty 

1 3,47 122 1,7217 

 

øP = 1,7311 

 

 sP =  0,0385  

 

 

2 3,47 122 1,7217 

3 3,44 126 1,7937 

4 3,46 117 1,6559 

5 3,50 125 1,7490 

6 3,46 125 1,7692 

7 3,50 122 1,7070 

8 3,46 123 1,7409 

9 3,48 121 1,7027 

10 3,50 125 1,7490 
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Tab. č. 27: Pevnost tablet v tahu - tablety s 25% kyseliny salicylové 

Tabletovina LS [kN] øh [mm] øF [N] øP [MPa] sP 

Ret + 1% st 13 3,38 62,20 0,9017 0,0267 

Ret + 1% L 14 3,33 64,70 0,9530 0,0348 

M1 + FL + 1% st 7 3,50 72,10 1,0088 0,0298 

M1 + FL + 1% L 7 3,47 65,70 0,9286 0,0317 

M2 + FL + 1% st 7 3,47 75,10 1,0586 0,0444 

M2 + FL + 1% L 7 3,47 70,20 0,9914 0,0302 

M3 + FL + 1% st 7 3,49 76,90 1,0807 0,0454 

M3 + FL + 1% L 7 3,46 72,00 1,0179 0,0203 
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6.1.3 Disoluce tablet 

 

Tab. č. 28: Disoluce tablet 1. – 12. hodina 

 

Tabletovina 

t 
[h

o
d

] 

 
  Ret 

+ 1% st 

Ret 

+ 1% L 

M1 +FL 

+ 1% st 

M1 +FL 

+ 1% L 

M2 +FL 

+ 1% st 

M2 +FL 

+ 1% L 

M3 +FL 

+ 1% st 

M3 +FL 

+ 1% L     

1 
øcLL [%] 7,61 9,76 16,76 25,36 10,68 7,79 7,69 6,89 

scLL 1,35 1,05 1,74 1,54 0,38 1,87 1,17 0,65 

2 
øcLL [%] 15,81 16,08 29,99 41,66 15,11 14,77 12,45 12,00 

scLL 3,11 1,90 2,22 1,57 2,20 2,47 1,20 0,71 

3 
øcLL [%] 21,55 21,93 43,07 57,47 22,22 20,71 16,85 15,92 

scLL 1,78 1,67 2,93 1,57 1,37 2,37 1,35 0,89 

4 
øcLL [%] 28,22 28,22 56,51 72,44 28,03 26,47 20,79 19,87 

scLL 2,40 2,04 3,01 1,75 1,26 2,29 1,52 1,03 

5 
øcLL [%] 31,47 34,48 69,39 84,30 32,25 31,71 24,48 23,60 

scLL 2,06 2,16 2,78 1,69 1,59 2,31 1,62 1,17 

6 
øcLL [%] 36,81 39,85 79,71 92,11 38,30 36,48 27,46 27,35 

scLL 2,43 2,40 3,20 1,15 1,62 2,38 1,46 1,26 

7 
øcLL [%] 42,62 45,56 86,39 98,38 43,07 40,99 30,36 30,41 

scLL 2,38 2,88 3,39 2,02 1,50 2,44 1,25 1,36 

8 
øcLL [%] 45,80 49,50 93,38 99,38 49,05 45,19 33,07 34,54 

scLL 2,28 3,02 3,28 2,87 1,09 2,48 1,26 1,39 

9 
øcLL [%] 51,33 55,43 95,31 97,61 51,92 51,23 35,41 37,06 

scLL 2,49 3,46 3,12 2,09 2,00 2,31 1,23 1,47 

10 
øcLL [%] 54,14 58,69 95,32   54,96 54,85 38,08 41,79 

scLL 2,98 3,54 3,09   1,89 2,38 1,15 1,92 

11 
øcLL [%] 57,25 62,48 94,14 

 
59,74 58,51 41,57 44,16 

scLL 2,99 3,62 2,67 
 

2,21 2,52 0,55 1,88 

12 
øcLL [%] 62,43 66,40 

 
  59,28 61,92 43,65 46,39 

scLL 3,27 3,80     2,19 2,64 0,50 1,93 
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Tab. č. 29: Disoluce tablet 13. – 24. hodina 

 

Tabletovina 

t 
[h

o
d

] 

  Ret 

+ 1% st 

Ret 

+ 1% L 

M1 +FL 

+ 1% st 

M1 +FL 

+ 1% L 

M2 +FL 

+ 1% st 

M2 +FL 

+ 1% L 

M3 +FL 

+ 1% st 

M3 +FL 

+ 1% L 
  

13 
øcLL [%] 65,61 69,73 

  
63,51 65,44 45,85 48,27 

scLL 3,36 4,09 
  

2,39 3,09 0,83 1,81 

14 øcLL [%] 67,43 73,04 
  

66,16 68,17 47,44 50,43 

 
scLL 3,32 4,33 

  
2,52 2,92 0,87 1,77 

15 øcLL [%] 69,40 76,37 
  

68,70 70,19 50,03 52,45 

 
scLL 3,21 4,47 

  
2,40 3,50 0,90 1,74 

16 øcLL [%] 71,67 79,20 
  

71,17 73,74 51,74 54,22 

 
scLL 3,24 4,46 

  
2,52 3,99 0,97 1,74 

17 øcLL [%] 75,05 81,44 
  

73,43 77,22 53,10 55,85 

 
scLL 3,12 4,79 

  
2,56 4,47 1,05 1,75 

18 øcLL [%] 76,10 84,40 
  

75,07 80,30 54,62 57,70 

 
scLL 2,36 4,97 

  
2,63 5,05 0,97 1,65 

19 øcLL [%] 77,93 86,19 
  

76,65 81,92 57,34 60,25 

 
scLL 2,00 4,71 

  
2,58 5,53 1,02 1,49 

20 øcLL [%] 79,04 86,72 
  

79,29 83,42 58,18 61,67 

 
scLL 1,73 4,66 

  
2,36 5,90 1,02 1,53 

21 øcLL [%] 79,78 89,07 
  

82,06 84,76 59,26 62,72 

 
scLL 2,07 3,92 

  
2,47 6,31 1,11 1,64 

22 øcLL [%] 80,57 91,31 
  

82,10 86,56 60,15 64,06 

 
scLL 2,51 4,27 

  
2,09 7,36 1,13 1,48 

23 øcLL [%] 79,97 90,60 
  

81,59 88,27 61,29 65,66 

 
scLL 1,54 4,00 

  
2,08 7,02 1,31 1,51 

24 øcLL [%] 80,59 91,31 
  

84,06 89,40 62,46 67,24 

 
scLL 1,53 3,72 

  
2,31 6,72 0,89 1,50 
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6.2 Grafy 
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Graf č. 1: Závislost Emax na lisovací síle 
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Graf č. 2: Závislost E1 na lisovací síle 
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Ret + 1% st Ret + 1% L
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Graf č. 3: Závislost Elis na lisovací síle 
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Graf č. 4: Závislost Pl na lisovací síle 
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Graf č. 5: Závislost Emax na lisovací síle 

Metolosa a FlowLac 100

M 1 + FL + 1% st M 1 + FL + 1% L M 2 + FL + 1% st

M 2 + FL + 1% L M 3 + FL + 1% st M 3 + FL + 1% L
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Graf č. 6: Závislost E1 na lisovací síle 

Metolosa a FlowLac 100

M 1 + FL + 1% st M 1 + FL + 1% L M 2 + FL + 1% st

M 2 + FL + 1% L M 3 + FL + 1% st M 3 + FL + 1% L
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Graf č. 7: Závislost Elis na lisovací síle 

Metolosa a FlowLac 100

M 1 + FL + 1% st M 1 + FL + 1% L M 2 + FL + 1% st

M 2 + FL + 1% L M 3 + FL + 1% st M 3 + FL + 1% L

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

6 8 10

P
l 

 [
%

]

LS [kN]

Graf č. 8: Závislost Pl na lisovací síle 

Metolosa a FlowLac 100

M 1 + FL + 1% st M 1 + FL + 1% L M 2 + FL + 1% st

M 2 + FL + 1% L M 3 + FL + 1% st M 3 + FL + 1% L
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Graf č. 9: Emax a PL při lisovací síle 10 kN
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Graf č. 10: E1 a Elis při lisovací síle 10 kN
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Graf č. 11: Závislost pevnosti tablet na lisovací síle 
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Graf č. 12: Závislost pevnosti tablet na lisovací síle  

Metolosa a FlowLac 100

M 1 + FL + 1 % st M 1 + FL + 1 % L M 2 + FL + 1 % st

M 2 + FL + 1 % L M 3 + FL + 1 % st M 3 + FL + 1 % L
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Graf č. 13: Pevnost tablet v tahu při lisovací síle 
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7 Diskuse 

Cílem práce bylo porovnání lisovatelnosti a vlastností tablet z hypromelosy a 

monohydrátu α-laktosy v závislosti na lisovací síle a přidaném mazadle. Hodnocení bylo 

prováděno u směsného suchého pojiva RetaLac® a fyzikálních směsí odpovídajícího 

složení. U látky RetaLac® byla výrobcem udána pouze procenta obsahových látek, což je 

50% sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a 50% hypromelosy, nikoli však přesný typ 

hypromelosy, proto bylo třeba připravit více typů fyzikální směsi. K přípravě fyzikální 

směsi byly použity látky FlowLac® 100 jako sprejově sušená α-laktosa monohydrát a 

Metolosa® 100 SR, 4 000 SR a 100 000 SR jako hypromelosa různého stupně viskozity. 

Vybraná mazadla stearylfumarát sodný a stearan hořečnatý, která byla použita 

v koncentraci 1%, byla zvolena z důvodu častého užívání v praxi a jejich odlišných 

chemických vlastností. Důvody pro zvolení kyseliny salicylové jako účinné látky byly 

vhodnost pro přímé lisování, snadná detekovatelnost stanovená lékopisem a v neposlední 

řadě dobrá dostupnost a cena na našem trhu.  

Porovnávanými veličinami byly energie vznikající v průběhu lisování, a to energie 

spotřebovaná na tření E1, energie akumulovaná tabletou E2, energie dekomprese E3, 

energie lisování Elis (součet energie akumulované v tabletě a elastické energie), celková 

energie Emax a plasticita Pl; dále pak pevnost tablet v tahu a schopnost uvolňovat účinnou 

látku v závislosti na čase. Vybrané lisovací síly byly 10, 12 a 14 kN pro RetaLac® a 6, 8 a 

10 kN pro fyzikální směs. Tyto hodnoty byly zvoleny záměrně, aby se výsledná pevnost 

pohybovala v rozmezí 0,56 – 1,12 MPa22 a byla zde alespoň jedna lisovací síla, při které 

lze testované parametry porovnat, v našem případě 10 kN. Doba zkoušky disoluce, tedy 

24 hodin, byla zvolena dle předběžného testu uvolňování účinné látky. 

7.1 Energetický profil lisování  

V tabulce č. 2 a grafech č. 1-10 jsou uvedeny výsledky energetického profilu 

lisování všech tabletovin.  

Grafy č. 1-4 ukazují hodnoty energií a plasticity v závislosti na lisovací síle 

pro tabletoviny s RetaLacem®. S rostoucí lisovací silou rostou hodnoty všech energií. 

Hodnoty plasticity s vyšší lisovací silou klesají (graf č. 4). RetaLac® nevykazuje výrazné 
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změny hodnot energií a plasticity v závislosti na použitém mazadle. Pouze při lisovací síle 

10 kN byly naměřeny mírně vyšší hodnoty celkové energie lisování tabletovin se 

stearanem hořečnatým (graf č. 1). Rozdíl je zapříčiněn vyšší hodnotou energie 

spotřebované na tření (graf č. 2). Hodnoty zbylých energií se v rámci typu mazadla 

výrazně neliší, což se týká energie lisování Elis, zahrnující energii akumulovanou tabletou a 

energii dekomprese (graf č. 3). 

Na grafech č. 5-8 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých energií a plasticity 

v závislosti na lisovací síle pro tabletoviny s obsahem FlowLacu®100 a Metolosy® SR 

různého stupně viskozity. S rostoucí lisovací silou rostou hodnoty všech energií. Vyšší 

hodnoty celkové energie jsou u obou směsí s Metolose® 100 SR a u směsi s Metolose® 

4 000 SR v kombinaci s stearanem hořečnatým (graf č. 5). Rozdíl je také zapříčiněn 

vyššími hodnotami energie spotřebované na tření (graf č. 6), neboť hodnoty energie 

lisování Elis se v podstatě neliší (graf č. 7). U fyzikální směsi FlowLacu®100 a Metolosy® 

4 000 SR je patrný rozdíl mezi hodnotami energie spotřebované na tření v rámci typu 

mazadla, který roste s lisovací silou (graf č. 6). Hodnoty plasticity s rostoucí lisovací silou 

klesají. Mírně vyšší hodnoty plasticity oproti ostatním fyzikálním směsem vykazovala 

směs Metolosy® 4 000 SR v kombinaci se stearylfumarátem sodným (graf č. 8), kde byl 

zaznamenán vliv mazadla.  

Na grafech č. 9-10 je porovnání výše uvedených parametrů pro RetaLac® a 

fyzikální směsi při lisovací síle 10 kN. Hodnocení celkové energie lisování prokázalo vyšší 

hodnoty pro RetaLac® oproti fyzikálním směsem (graf č.9) a to především díky výšším 

hodnotám energie spotřebované na tření (graf č. 10). Hodnoty energie lisování jsou 

pro RetaLac® také vyšší, ale méně významně (graf č.10). RetaLac® vykazuje i lehce vyšší 

hodnoty plasticity, což je zřejmě způsobené procesem výroby směsného suchého pojiva 

sprejovým sušením (graf č. 9).   

7.2 Pevnost tablet  

Hodnoty pevnosti tablet v tahu jsou uvedeny v tabulce č. 3-26. S lisovací silou roste 

pevnost tablet u všech porovnávaných směsí. Druh mazadla znatelněji ovlivňuje výsledné 

hodnoty pevnosti u RetaLacu®, kde kombinace s hydrofilnějším mazadlem 

stearylfumarátem sodným způsobuje nižší pevnost oproti kombinaci s lipofilnějším 
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stearanem hořečnatým (graf č. 11). Pevnost tablet roste se zvyšující se viskozitou 

hypromelosy (graf č. 12). 

Výrobce RetaLacu® udává, že při stejné lisovací síle vykazuje vyšší pevnost tablet 

oproti odpovídající fyzikální směsi.18 V naší práci při porovnání RetaLacu® a fyzikálních 

směsí při stejné lisovací síle 10 kN je rozdíl pevností téměř dvojnásobný ve prospěch 

fyzikálních směsí (graf č. 13), z toho vyplývá, že RetaLac® je hůře lisovatelný.  

U tabletovin s účinnou látkou bylo k získání přibližně stejných pevností tablet 

nutno použít vyšší lisovací síly v případě tabletovin s obsahem RetaLacu®, jak znázorňuje 

tab. č.  27.  

7.3 Disoluce tablet 

Tablety na zkoušku disoluce byly lisovány tak, aby se jejich pevnost v tahu 

pohybovala v rozmezí 0,9-1,1 MPa. 

Graf č. 14 ilustruje rychlost uvolňování léčiva z jednotlivých typů tablet v závislosti 

na čase. Hodnoty množství uvolněné účinné látky v jednotlivých časových intervalech jsou 

zaznamenány v tabulkách č. 28-29. 

Z grafu je patrné, že zvýšením viskozitního stupně použité hypromelosy ve směsi 

se snížilo uvolňování účinné látky, což je vysvětleno tvorbou pevnějšího gelu. Směsi 

s obsahem FlowLacu® 100 a Metolosy® 100 SR v kombinaci se stearylfumarátem sodným 

uvolnily všechnu účinnou látku za 8 hodin, v případě kombinace se stearanem sodným 

za 9 hodin. Tableta byla rozpuštěna beze zbytku. RetaLac® má disoluční profil analogický 

k fyzikální směsi s obsahem Metolosy® 4 000 SR a během experimentu došlo k uvolnění 

přibližně 80% účinné látky. Tableta byla gelovité konzistence. Směsi s obsahem 

FlowLacu®100 a Metolosy® 100 000 SR vykazovaly nejpomalejší uvolňování léčiva a 

za 24 hodin bylo uvolněno přibližně 60% účinné látky. Tableta měla stále suché jádro 

obalené silnou vrstvou viskózního gelu.  

Přítomnost mazadla ovlivnila všechny zkoušené typy tabletovin stejným způsobem, 

s hydrofilnějším mazadlem Lubripharm® SSF dochází k rychlejšímu uvolnění účinné látky 

oproti kombinaci s lipofilnějším stearanem hořečnatým. Vliv mazadla se začal projevovat 

až po 10 hodinách disoluce. RetaLac®  vykazuje větší rozdíly hodnot disoluce v závislosti 
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na použitém mazadle než fyzikální směsi. RetaLac® a fyzikální směs s Metolose® 

4 000 SR vykazují také vyšší směrodatné odchylky pro uvolňování účinné látky u tablet 

s obsahem Lubripharmu® SSF na rozdíl od ostatních zkoušených směsí, kde byly 

odlišnosti jednotlivých hodnot pro tablety srovnatelné jak s stearylfumarátem sodným, 

tak se stearanem hořečnatým.  
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8 Závěr 

Závěry práce lze shrnout do následujících bodů: 

• Hodnoty celkové energie rostou s lisovací silou jak u směsného suchého pojiva 

RetaLac®, tak u fyzikálních směsí sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a 

hypromelosy v poměru 1:1 a nezáleží výrazně na typu mazadla. 

• Hodnoty plasticity klesají se zvyšující se lisovací silou jak u směsného suchého 

pojiva RetaLac®, tak u fyzikálních směsí sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a 

hypromelosy v poměru 1:1 a nezáleží na typu mazadla. 

• Pevnost tablet v tahu roste s lisovací silou jak u směsného suchého pojiva 

RetaLac®, tak u fyzikálních směsí sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a 

hypromelosy v poměru 1:1. Použité mazadlo výrazněji ovlivňuje pevnost tablet 

ze směsného suchého pojiva RetaLac® na rozdíl od fyzikálních směsí. 

• Směsné suché pojivo RetaLac® vykazuje při stejné lisovací síle vyšší hodnoty 

celkové energie a plasticity než fyzikální směs sprejově sušené α-laktosy 

monohydrátu a hypromelosy v poměru 1:1. 

• Pevnost tablet v tahu při stejné lisovací síle je podstatně nižší u RetaLacu® než 

fyzikální směs sprejově sušené α-laktosy monohydrátu a hypromelosy v poměru 

1:1. 

• Disoluční profil tablet z RetaLacu® odpovídá rychlosti uvolňování léčiva ze směsi 

FlowLac® 100 a Metolose® 4 000 SR v poměru 1:1. 
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