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1. Abstrakt 

V práci byla studována lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin určených pro přípravu 

matricových tablet a dále byla studována rychlost uvolňování léčivé látky z hydrofilních  

a lipofilních matricových tablet s dvěma typy směsných suchých pojiv. Hydrofilní matricové 

tablety obsahovaly karbomery (Carbopol
®

 71G NF), lipofilní matricové tablety obsahovaly 

glycerol-dibehenát (Compritol
®
 888 ATO). Použitými směsnými suchými pojivy byly 

silicifikovaná mikrokrystalická celulosa Prosolv
®

 SMCC 90 a MicroceLac
®
 100 obsahující 

monohydrát α-laktosy a mikrokrystalickou celulosu v poměru 3:1. Lisovatelnost byla 

hodnocena pomocí energetického profilu lisování a pevnosti tablet v tahu. Zkouška disoluce 

byla prováděna metodou rotujícího košíčku. 

Celková energie lisování rostla s lisovací silou, vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny  

s Prosolvem
®
 SMCC 90. Plasticita naopak klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty 

vykazovaly tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90. Pevnost tablet rostla s lisovací silou, 

pevnější výlisky poskytovaly tabletoviny s Prosolvem
®

 SMCC 90. Lipofilní matricové tablety 

uvolňovaly léčivo pomaleji než hydrofilní gelové matricové tablety. Nejrychleji se léčivo 

uvolňovalo z tablet s 15 % Carbopolu
® 

71G NF. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with compressibility of directly compressible tableting material designed 

for preparation of matrix tablets and further investigated the rate of drug release  

from hydrophilic and lipophilic matrix tablets with two types of co-processed dry binders.  

The hydrophilic matrix tablets contained carbomers (Carbopol
®
 71G NF), the lipophilic 

matrix tablets contained glycerol dibehenate (Compritol
®
 888 ATO). The used co-processed 

excipients were silicified microcrystalline cellulose Prosolv
®
 SMCC 90 and MicroceLac

®
 100 

containing α-lactose monohydrate and microcrystalline cellulose in the ratio of 3:1.  

The compressibility was evaluated by energetic profile of compression and the tensile 

strength of the tablets. The dissolution test was performed using the method of the rotating 

basket. 

The total energy of compression increased with compression force, higher values showed 

the tableting materials with Prosolv
®
 SMCC 90. Plasticity decreased with compression force, 
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higher values showed the tableting materials with Prosolv
®
 SMCC 90. The strength of tablets 

increased with compression force, tablets with Prosolv
®
 SMCC 90 were harder. The lipophilic 

matrix tablets released drugs more slowly than the hydrophilic gel matrix tablets. The fastest 

drug release was from tablets with 15 % Carbopol
® 

71G NF. 
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2. Zadání 

Cílem práce bylo zhodnotit lisovatelnost tabletovin určených pro přípravu matricových 

tablet, obsahujících dva typy směsných suchých pojiv a to Prosolv
®

 SMCC 90 a MicroceLac
®

 

100. Dále tyto tabletoviny obsahovaly buď hydrofilní karbomery (Carbopol
®
 71G NF) nebo 

lipofilní glycerol-dibehenát (Compritol
®
 ATO 888) v koncentracích 15 % a 30 %. Léčivá 

látka byla kyselina salicylová, použité mazadlo natrium-stearyl-fumarát. Lisovatelnost byla 

hodnocena pomocí energetického profilu lisování a pevnosti tablet v tahu. Dalším úkolem 

bylo porovnat rychlost uvolňování kyseliny salicylové z hydrofilních gelových a lipofilních 

matricových tablet. 
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3. Úvod 

V posledních letech roste obliba tablet s prodlouženým uvolňováním, mezi které patří 

matricové tablety. Jejich základem jsou matrice obsahující nerozpustné, hydrofilní nebo 

hydrofobní nosné pomocné látky, které zpomalují uvolňování léčiva a tím prodlužují jeho 

účinek. Oproti klasickým tabletám výrazně redukují výkyvy plazmatických hladin léčiva 

v krvi a snižují frekvenci dávkování léku.
1 

Často používanou hydrofilní látkou jsou 

karbomery v podobě firemního produktu Carbopol
®

 71G NF, z lipofilních látek je často 

používán glycerol-dibehenát jako Compritol
®
 888 ATO. 

Tablety se vyrábějí různými metodami, přičemž mezi velmi efektivní způsob výroby patří 

přímé lisování. Jeho rostoucí popularita vede k potřebě lepších pomocných látek, které budou 

splňovat zvýšené požadavky na jejich vlastnosti, zejména na lepší sypnost a lisovatelnost. 

Vznikla tak směsná suchá pojiva, což jsou vysoce funkční pomocné látky schopné nahradit 

dvě nebo i více pomocných látek v tabletě. Připravují se pomocí tzv. „co-processingu“,  

při kterém spolu pomocné látky interagují na submolekulární úrovni. Při přípravě nedochází  

u směsných suchých pojiv k žádné chemické změně, jejich vlastnosti jsou výsledkem pouze 

fyzikálních změn. Ve srovnání s fyzikální směsí výchozích složek vzniklé pouhým 

smícháním, mají směsná suchá pojiva mnohem lepší vlastnosti, kterými podstatně usnadňují 

výrobu tablet.
2
 Směsným suchým pojivem použitém v této práci byla silicifikovaná 

mikrokrystalická celulosa Prosolv
®
 SMCC 90 a MicroceLac

® 
100 obsahující monohydrát  

α-laktosy a mikrokrystalickou celulosu v poměru 3:1.  

Studium lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin obsahujících Prosolv
®

 SMCC 90  

a MicroceLac
® 

100 a studium disoluce léčivé látky z matricových tablet s obsahem těchto 

směsných suchých pojiv se stalo náplní této práce.  
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4. Teoretická část 

4.1. Směsná suchá pojiva 

Zvyšující se popularita výroby tablet přímým lisováním vedla k potřebě lepších 

pomocných látek, které budou splňovat zvýšené požadavky na jejich vlastnosti, zejména  

na lepší sypnost a lisovatelnost. Vznikla tak směsná suchá pojiva, což jsou vysoce funkční 

pomocné látky schopné nahradit dvě nebo i více pomocných látek v tabletě. Připravují se 

pomocí tzv. „co-processingu“ neboli „spoluzpracování“. „Co-processing“ má původ 

v potravinářském průmyslu, kde se používal ke zvýšení stability a rozpustnosti látek 

přidávaných do potravin. Ve farmaceutickém průmyslu se objevil na konci 80. let 20. století 

uvedením mikrokrystalické celulosy a uhličitanu vápenatého. Při „co-processingu“ spolu 

pomocné látky interagují na submolekulární úrovni. Vznikající směsná suchá pojiva mají 

mnohem lepší vlastnosti, než by měla pouhá fyzikální směs složená z výchozích složek, 

protože mezi látkami dochází k synergickému působení a nežádoucí účinky jsou maskovány. 

Dostupnost velkého množství výchozích pomocných látek nabízí možnost získat obrovské 

množství kombinací s požadovanými vlastnostmi.
2,3 

Pro výrobu směsných suchých pojiv je velmi důležitý správný výběr pomocných látek, 

které pak z velké části ovlivňují složitý lisovací proces. Většina směsných suchých pojiv 

obsahuje z větší části křehký materiál a z menší části plastický materiál, který je fixovaný  

na nebo mezi částicemi křehkého materiálu (například Cellactosa 80, která je složená ze 75 %  

α-laktosy monohydrátu jako křehkého materiálu a z 25 % práškové celulosy jako plastického 

materiálu). Křehký materiál se při lisování rozpadá na menší částice, které tvoří nové hladké 

povrchy a vyplňuje prázdné místo v matrici, čímž dochází ke zhuštění materiálu. Naopak 

plastický materiál se při lisování nerozpadá, ale deformuje, mění tvar svých částic. Vznikají 

nové spojovací plochy, umožňující tvorbu nových vazeb, proto má plastický materiál dobré 

vazebné vlastnosti. Na druhou stranu je plastický materiál citlivější k mazadlům a rychlosti 

lisování díky své viskoelasticitě. Ideální směsné suché pojivo by mělo obsahovat obě složky, 

které do směsi vnášejí výhody obou svých mechanismů. Kombinací křehkého a plastického 

materiálu lze docílit lepších vlastností jako je lisovatelnost, sypnost a nižší citlivost 

k mazadlům, k vlhkosti nebo k rychlosti lisování. Po ukončení působení lisovací síly nastává 

relaxace a tableta zvětšuje svůj objem. Působením uložené elastické energie dochází 

k rozrušení vytvořených vazeb a pevnost tablet se snižuje. Křehký materiál brání nadměrné 

akumulaci elastické energie během lisování, což vede k malé relaxaci po vylisování a snížené 
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tendenci tablet k víčkování a vrstvení. Mezi směsnými suchými pojivy se najdou i výjimky 

jako je například mikrokrystalická celulosa silicifikovaná koloidním oxidem křemičitým,  

kde převládá z 98 % mikrokrystalická celulosa jako plastický materiál a oxid křemičitý jako 

křehký materiál tvoří pouhé 2 %. Existují i směsná suchá pojiva složená ze dvou plastických 

nebo dvou křehkých materiálů.
2,3,4

 

„Co-processing“ je relativně jednoduchý proces, který zahrnuje přípravu homogenní 

disperze nebo roztoku ze dvou nebo více pomocných látek a následně společné sušení látek, 

jejich vysrážení nebo krystalizaci. Pomocné látky jsou vybírány na základě jejich vlastností 

(plastické, elastické nebo křehké materiály), podle ceny a dostupnosti. Pro vznik vysoce 

účinné pomocné látky je důležitý výrobní proces, samotnou kombinací dvou látek nemusí 

taková látka vzniknout. První krok „co-processingu“ zahrnuje smíchání výchozích složek  

za vzniku vodného roztoku nebo suspenze. Velikost částic výchozích surovin je důležitým 

parametrem při rozhodování o velikosti částic produktu. Veliké částice (> 100 µm) nejsou 

vhodné kvůli jejich relativně malému specifickému povrchu. Produkt je sušen zejména 

sprejovým sušením, které umožnuje kontrolu nad vlastnostmi částic. Výsledkem procesu jsou 

suché porézní částice sférického tvaru vhodné k přímému lisování.
2
 

Výhody směsných suchých pojiv:
2,3 

 během přípravy nedochází u směsných suchých pojiv k žádné chemické změně, jejich 

vlastnosti jsou výsledkem pouze fyzikálních změn  

 zlepšená sypnost je dána kontrolovanou velikostí částic, jejich optimálním 

zastoupením a sférickým tvarem částic vzniklého sprejovým sušením; zvýšená sypnost 

snižuje potřebu přidávat kluzné látky do tabletoviny 

 lepší lisovatelnost 

 schopnost udržet si dobré lisovací schopnosti i po smísení s jinou látkou, zejména 

léčivem; léčivé látky bývají špatně lisovatelné, proto je důležité, aby směsná suchá 

pojiva byla lisovatelná lépe 

 snižují hmotnostní rozdíly při plnění matrice tabletovacího lisu v důsledku lepší 

sypnosti; schopností částic zabudovat se do struktury jiné částice se omezuje 

povrchová nerovnost a dochází ke vzniku optimální distribuce velikosti částic 

 nižší citlivost k mazadlům, která je způsobena obsahem vyššího množství křehkého 

materiálu ve směsných suchých pojivech; křehký materiál se během lisování rozpadá 
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na menší části, vytváří nové exponované povrchy a tím brání tvorbě souvislého 

povrchu mazadla 

 jsou multifunkční - farmaceutické firmy použitím jedné multifunkční látky mohou 

nahradit řadu pomocných látek a tak omezit jejich množství v zásobě a zkrátit výrobní 

proces 

 nižší náklady na výrobu 

 možnost zaregistrovat nové směsné suché pojivo, získat patent a čerpat výhod 

z vlastnického práva 

 mají vylepšené organoleptické vlastnosti (méně se lepí na zuby, mají lepší chuť) 

 mezi další výhodné vlastnosti některých směsných suchých pojiv lze zmínit  

např. nízký stupeň hygroskopicity, lepší rozpadavost tablet, pevnost tablet nezávislá  

na rychlosti lisování 

 

Nevýhody směsných suchých pojiv:
3,5 

 pevný poměr složek, který nemusí být optimální pro některé léčivé látky 

 nemají svoji monografii v lékopise 

Vzhledem k tomu, že u směsných suchých pojiv nedochází k chemickým změnám látek, 

jsou obecně považována za bezpečná a nevyžadují další toxikologické studie.
3
 Lze jen doufat, 

že směsná suchá pojiva brzy najdou cestu k získání oficiální monografie, protože jejich 

nepřítomnost v lékopise omezuje jejich široké použití v průmyslu.
3,5 

 

4.1.1. Prosolv® SMCC 90 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa (dále jen SMCC) je směsné suché pojivo 

uvedené na farmaceutický trh v roce 1996 jako Prosolv
®
 SMCC. Prosolv

®
 SMCC obsahuje 

98 % mikrokrystalické celulosy (dále jen MCC) a 2 % koloidního oxidu křemičitého. Je to 

jedno z nejpoužívanějších směsných suchých pojiv na trhu.
2,6

 

 SMCC byla vynalezena za účelem zmírnit některé nedostatky MCC, zejména ztrátu 

lisovatelnosti po vlhké granulaci, a celkově snížit náklady na výrobu tablet.
7 

Mezi další 

vylepšené vlastnosti patří lepší sypnost, lisovatelnost, nižší citlivost k přidaným mazadlům.
6 



12 

 

Připravuje se pomocí „co-processingu“, během něhož dochází k rovnoměrné adhezi 

koloidního oxidu křemičitého na povrch i uvnitř částic mikrokrystalické celulosy. Specifický 

povrch SMCC se zvýší až 5x ve srovnání s MCC (obr. č. 1). Z toho plyne řada výhod. Vysoký 

stupeň drsnosti umožňuje během mísení tabletoviny s léčivou látkou stejnoměrnější 

rozprostření léčivé látky v celém objemu. Tím se docílí vyšší obsahové stejnoměrnosti tablet. 

Významné je to hlavně tam, kde se použijí nízké dávky léčiva. Použitím SMCC dochází  

i ke stabilizaci léčivých látek (byl u nich zaznamenán např. nižší počet oxidačně-redukčních 

změn). Za zachování vysoké lisovatelnosti lze použít vyšší dávky účinné látky, protože 

SMCC má schopnost absorbovat lepivé, soudržné i olejové léčivé látky.
6 

 

Obrázek č. 1: Porovnání povrchu MCC (vlevo) a SMCC (vpravo). Povrch MCC je 

hladký, zatímco u SMCC je zdrsněn adhezí koloidního oxidu křemičitého (specifický povrch 

je až 5x větší). Obrázky byly pořízeny elektronovým mikroskopem.
6
 

 

 

Tablety z SMCC jsou ve srovnání s MCC mnohem tvrdší, naměříme u nich větší 

pevnost v tahu. Naopak k vylisování tablet stejné pevnosti jako MCC stačí nižší lisovací tlak. 

V přímém lisování je lisovatelnost SMCC o 10 – 40 % větší oproti MCC. Další vylepšenou 

vlastností SMCC je sypnost. Tablety dosahují vyšší hmotnostní stejnoměrnosti a obsahové 

stejnoměrnosti účinné látky a to i při vysokých rychlostech během tabletovacích operací.  

Ve zkouškách se stearanem hořečnatým SMCC prokázala nižší citlivost k mazadlům. Efekt 

mazadla na lisovatelnost, rozpad tablet a disoluci byl nižší.
7,8,9,10
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Na farmaceutickém trhu existuje několik typů SMCC (viz tab. č. 1). Liší se  

ve velikosti částic, v sypné hustotě a z těchto odlišností plyne i různé použití. Prosolv
®
 SMCC 

90, který byl použit v experimentu této diplomové práce, má průměrnou velikost částic  

110 µm, sypnou hustotu 0,25 – 0,37 g/cm
3
. Je vhodný pro přímé lisování. Dalšími typy jsou 

SMCC s nízkou hodnotou sypné hustoty (LD z anglického low density), s vysokou hodnotou 

sypné hustoty (HD z anglického high density) či se sníženým obsahem vlhkosti  

(LM z anglického low moisture). SMCC 90 LM má obsah vlhkosti nižší než 3 %.
11 

Využití směsného suchého pojiva SMCC je široké a rozmanité. Při výrobě tablet 

vlhkou granulací se používá typ SMCC 50, v přímém lisování typ SMCC 90. Nahrazením 

SMCC za MCC se zjednodušil výrobní proces, protože SMCC umožňuje použít menší 

množství látek díky své multifunkčnosti. SMCC není jen fyzikální směs dvou komponent,  

ale těsné spojení dvou látek, které spolu působí synergicky.
6,7,12

  

 

Vlastnosti SMCC:
12 

 bod tání:   260 – 270 °C 

 obsah vlhkosti: obvykle méně než 6 % 

 rozpustnost:   prakticky nerozpustný ve vodě, zředěných kyselinách 

a ve většině organických rozpouštědel 

 velikost částic  20 – 200 µm (průměrná velikost částic viz tabulka č. 1) 

(částice SMCC jsou zachyceny na obr. č. 2) 

 

 

Tab. č. 1: Přehled různých typů Prosolv
®
 SMCC podle výrobce JRS

11 

Prosolv
®

 - typy 
průměrná sypná hustota 

velikost částic [µm] [g/cm
3
] 

Prosolv
®
 SMCC 50 60 0,25 – 0,37 

Prosolv
®
 SMCC 50 LD 50 0,20 – 0,30 

Prosolv
®
 SMCC 90 110 0,25 – 0,37 

Prosolv
®
 SMCC HD 90 110 0,38 – 0,50 

Prosolv
®
 SMCC 90 LM 110 0,27 – 0,39 
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Obrázek č. 2: Částice silicifikované mikrokrystalické celulosy (zvětšení 500x)
12 

 

 

 

4.1.2. MicroceLac® 100 

Jedná se o směsné suché pojivo připravené sprejovým sušením, složené ze 75 % 

monohydrátu α-laktosy (dále jen laktosa) a 25 % mikrokrystalické celulosy.
13,14

 MicroceLac
®

 

100 patří mezi starší směsné produkty na bázi laktosy.
15 

Je to bílý nebo téměř bílý prášek  

bez zápachu, částečně rozpustný ve vodě. Částice MicroceLacu
®
 100 jsou téměř kulovité  

(obr. č. 3).
14 

MicroceLac
® 

100 byl navržen zejména pro přímé lisování.
13

  

Laktosa s mikrokrystalickou celulosou patří mezi základní plniva tablet, přičemž 

laktosa představuje křehký materiál, MCC plastický. Pomocí „co-processingu“ dosáhneme 

synergetického působení obou složek, laktosa směsi propůjčuje dobré plnící vlastnosti, 

celulosa naopak vazebné vlastnosti.
2
 Během „co-processingu“ se mikrokrystalická celulosa 

zachytí na nebo mezi částice laktosy. Získaná směs má v porovnání se samotnými složkami 

vylepšené vlastnosti, mezi které patří zvýšená pevnost tablet, lepší lisovatelnost, lepší tokové 

vlastnosti a také větší přilnavost, čímž zabraňuje segregaci léčivé látky s pomocnými 

látkami.
14

 Samotná sprejově sušená laktosa má velice dobrou sypnost, avšak špatnou 

lisovatelnost.
2 
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Vlastnosti:
16,17

 

 obsah vlhkosti:  4,0 – 6,0 % 

 rozpustnost:   částečně rozpustný ve vodě 

 velikost částic:  < 32 µm: ≤ 15 %; < 160 µm: 45-70 %; < 250 µm: ≥ 90 % 

 sypná hustota:  0,46 g/cm
3
 

Výhody:
13

  

 obsahová stejnoměrnost v důsledku nízké tendence aktivních částic se shlukovat 

 hladký povrch výsledných částic pro snadné a ekonomické potahování 

 díky výborné lisovatelnosti schopnost lisovat i jemné aktivní látky 

 neměnná pevnost tablet díky konstantnímu poměru složek (laktosy/celulosy) 

 vysoká hmotnostní stejnoměrnost při různých rychlostech tabletování 

MicroceLac
® 

100 nachází využití hlavně v přímém lisování, ale používá se i při suché 

granulaci, jako náplň kapslí či jako jádra pro potahování.
13 

Umožňuje tvorbu malých tablet 

s vysokými dávkami špatně sypného léčiva.
17

  

 

Obrázek č. 3: MicroceLac
®
 100 (zvětšeno 200x)

17
 

 



 

16 

 

4.2. Prodloužené uvolňování léčiva z tablet 

Tablety jsou nejrozšířenější lékovou formou se spoustou výhod, např. nízká cena, 

snadná aplikace, přesné dávkování. Mezi jejich nevýhody však patří častá aplikace a kolísající 

hladiny léčivé látky v krvi, vyšší nebo nižší než je terapeutické optimum. To může vést 

k vystupňování nežádoucích účinků léčiva a k neléčení pacienta. Proto v minulosti vznikl 

zájem o vývoj nových lékových forem s tzv. řízeným uvolňováním. Vznikly tak tablety 

s prodlouženým, zpožděným nebo pulzním uvolňováním léčiva. Tyto tablety zabezpečují 

přívod požadovaného množství léčiva definovanou rychlostí ve stanoveném časovém 

intervalu.
1,18

 Dnes jsou tyto lékové formy nedílnou součástí dnešní farmakoterapie.
19  

Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou základním typem tablet s řízeným 

uvolňováním. Předmětem zájmu jsou již od druhé poloviny 20. století. Ve srovnání 

s klasickými formami mají řadu výhod. Snižují frekvenci dávkování léku, redukují výkyvy 

plazmatických hladin léčiva, omezují výskyt nežádoucích účinků a také přispívají k lepší 

compliance pacienta a efektivnější a bezpečnější farmakoterapii.
1,18,20 

Prodloužené uvolňování 

zajišťuje terapeutickou hladinu léčiv v krevní plazmě po delší časový interval, než by po 

podání působilo samotné léčivo. Délka účinku samotného léčiva je dána jeho 

farmakokinetickými vlastnostmi (např. vazbou na bílkoviny, metabolismem, eliminací). 

Delšího působení u prodlouženého uvolňování je docíleno specifickými pomocnými látkami, 

specifickým technologickým zpracováním či kombinací obojího.
1,18

 

Zpožděné uvolňování bylo vynalezeno později (podobně jako pulzní uvolňování)  

a to na přelomu 80. a 90. let 20. století. Tableta uvolňuje léčivou látku po předem stanovené 

době od podání léku a umožňuje tak oddálení účinku léčiva na požadované místo nebo 

v požadovanou dobu (výhodné u onemocnění doprovázených nočními nebo ranními 

potížemi).
1,21,22

  

Tablety s pulzním uvolňováním léčiva jsou charakteristické přerušovaným uvolňováním 

léčivé látky. Z jedné lékové formy se přechodně uvolňují určitá množství léčivé látky a to po 

předem stanovených intervalech. Tento typ uvolňování léčiva je vhodný pro onemocnění 

s cirkadiánními rytmy anebo u léčiv, u kterých se vyvíjí biologická tolerance.
1,22,23 

Prodloužené uvolňování probíhá kontinuálně, zatímco zpožděné a pulzní uvolňování 

probíhá diskontinuálně.
18 

K dosažení prodlouženého uvolňování léčiva se používají matricové 

tablety nebo tablety s obalem zpomalujícím uvolňování léčiva.
1 
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MATRICOVÉ TABLETY 

Matricové tablety jsou jednoduché lékové formy, které fungují jako celek. Léčivá látka 

je homogenně rozptýlená v celém objemu tablety mezi nosnými pomocnými látkami,  

které modifikují rychlost uvolňování léčiva. Po kontaktu s disolučním médiem nedochází 

k rozpadu tablety jako u klasických tablet, ale matrice tablety přetrvává a zajišťuje celistvost 

tablety po dobu potřebnou k uvolnění rozptýlené či rozpuštěné léčivé látky. Uvolňování léčivé 

látky je řízeno jak matricí tablety, tak bariérou, která se vytvoří na povrchu tablety po 

kontaktu s disolučním mediem. Léčivo je uvolňováno na základě difuze a/nebo eroze.
1,18,24,25

 

Oproti jiným systémům pro prodloužené uvolňování jsou matricové tablety méně 

nákladné na výrobu, často se vyrábějí přímým lisováním, jsou jednoduše zpracovatelné  

a dokáží pojmout nízké i vysoké koncentrace účinných látek různých fyzikálních  

a chemických vlastností.
24,26 

Podle charakteru nosné pomocné látky rozlišujeme 4 typy perorálních matricových 

tablet – polymerní nerozpustné, hydrofilní gelové, lipofilní a směsné (obr. č. 4). Liší se 

mechanismem uvolňování léčivých látek.
1,18 

Obrázek č. 4: Typy matricových tablet
18 
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Nevýhodou matricových tablet je, že rychlost uvolňování léčiva se postupně snižuje.  

U hydrofilních a lipofilních tablet je to dáno zmenšujícím se povrchem tablet, u polymerních 

nerozpustných tablet prodlužující se vzdáleností difuze roztoku léčiva.
18 

Matricové tablety se většinou nesmí půlit, protože tableta funguje jako celek. Nesmí se 

ani drtit či kousat při užívání, protože by to mohlo vést k narušení prodlouženého uvolňování 

léčiva z tablet nebo k toxicitě. Existuje však pár přípravků, které mají půlící rýhu a půlit se 

mohou, jsou jinak technologicky zpracované.
1,20 

 

 Polymerní nerozpustné matricové tablety 

Jsou nejstaršími perorálními matricovými tabletami. Používají se od roku 1960, 

ale postupně se od nich upouští (zejména pokud je technologie výroby založena  

na organických rozpouštědlech).
1,18 

Obsahují nerozpustné polymery, které po slisování vytvoří pevný pórovitý 

skelet tablety. Mezi používané nosné polymery patří hlavně polyakryláty  

a ethylcelulosa, dále polyvinylchlorid, polyethylen, polysteren. Léčivá látka je 

dispergována mezi polymery, postupně se rozpouští a difunduje kanálky ve formě 

roztoku z výlisku do okolního prostředí (obr. č. 5).
1,18,26 

Terapeutické hladiny léčiva se dosáhne poměrně rychle jeho rozpouštěním  

na povrchu výlisku. Poté se v závislosti na dráze, kterou musí roztok léčiva urazit 

z vnitřní části skeletu, uvolňování zpomaluje tak, aby se vyrovnal jeho koncentrační 

deficit vzniklý metabolismem a eliminací léčivé látky. Tvar tablety se nemění, z těla 

odchází jako vyluhovaný polymerový skelet.
1,18

 

Uvolňování léčivé látky z tablety ovlivňuje především její pórovitost. Přidáním 

pomocných látek se dá rychlost uvolňování ovlivnit. Hydrofilní pomocné látky 

rychlost uvolňování zvyšují, naopak hydrofobní látky uvolňování zpomalují. Snižují 

smáčivost matrice a vyplňují některé její póry. Záleží i na vlastnostech léčiva. Čím je 

rozpustnější ve vodě, tím bude rychlost uvolňování léčivé látky větší.
1,18
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Obrázek č. 5: Polymerní nerozpustná matrice. Na obrázku a) je znázorněna homogenní 

matrice. Na obrázku b) je částečně vyluhovaný skelet, jsou zde patrné kanálky.
1 

 

 
 

 

 Hydrofilní gelové matricové tablety 

Hydrofilním gelovým matricím je věnována samostatná kapitola 4.2.1. 

 

 Lipofilní matricové tablety 

Lipofilním matricovým tabletám je věnována samostatná kapitola 4.2.2 

 

 Směsné matricové tablety 

Pro dosažení optimálního uvolňování léčivé látky se mohou nosné pomocné látky 

kombinovat. Výsledkem jsou kombinované formy, složené z hydrofilních gelových  

i lipofilních látek (tzv. hydrofilně-lipofilní matricové tablety). Obal tablet bývá 

z polymeru, zatímco jádro je matricového typu. Na řízeném uvolňování se podílejí obě 

složky.
19 
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OBALENÉ MATRICOVÉ TABLETY 

Obecně se tablety obalují obalem, aby se zamaskovala nepříjemná chuť či zápach nebo 

pro lepší vzhled. Obal také napomáhá dosáhnout požadovaného profilu uvolňování léčiva 

nebo může mít ochranou funkci, léčivo chrání před vnějšími vlivy.
18,27 

U matricových tablet s prodlouženým uvolňování je obal především proto, aby napomáhal 

funkci matrice a dotvářel profil uvolňování léčivé látky. Podle funkce rozlišujeme obaly 

propustné (permeabilní) a polopropustné (semipermeabilní). Matricové tablety s propustným 

obalem uvolňují léčivo řízeným rozpouštěním a řízenou difúzí, zatímco s polopropustným 

obalem se léčivá látka uvolňuje na základě řízené osmózy (obr. č. 6).
1,18 

Permeabilní obal většinou obsahuje hydrofilní přísady, které se po zvlhčení rozpustí  

a místo nich vznikají v obalu póry. Rozpuštěná látky potom difunduje těmito póry z tablety 

ven. Semipermeabilní obal má většinou jen jeden pór, kterým uniká roztok léčiva z jádra 

konstantní rychlostí. Obal totiž dovoluje trávicím tekutinám vstup do jádra matrice,  

ale už neumožňuje výstup roztoku léčiva ven. V tabletě roste osmotický tlak, až začne roztok 

unikat pórem do prostředí s nižším osmotickým tlakem.
1,18 

 

Obrázek č. 6: Obalené matricové tablety a způsoby uvolňování léčivé látky
18 
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4.2.1. Hydrofilní gelové matricové tablety 

Hydrofilní gelové matricové tablety mají široké uplatnění mezi matricovými systémy 

zejména pro jednoduchost výroby a nízké náklady na technologie a pomocné látky.  

Mezi jejich další výhody patří možnost použití pro špatně rozpustná léčiva, uplatnění nalézají  

i v uvolňování se zpožděným účinkem.
1,18,20,25

 

Vyrábějí se přímým lisováním nebo lisováním granulátu připraveného vlhkou granulací. 

Volba technologického postupu závisí na vlastnostech léčivé látky, vlastnostech polymeru  

a na jeho koncentraci vzhledem k léčivu.
28 

Základem tablet jsou bobtnající hydrofilní polymery, mezi něž patří celulosové deriváty 

(hypromelosa, sodná sůl karmelosy, hydroxypropylcelulosa, hydroxyethylcelulosa, 

methylcelulosa), dále modifikované škroby, karbomery, povidon nebo přírodní látky  

(kyselina alginová, želatina, přírodní gumy).
1,18,20,25

 V suchém stavu jsou dlouhé polymerní 

řetězce neorganizované, hustě propletené a jejich pohyblivost je v matrici velmi omezená. 

Toto stadium se nazývá skelný neboli amorfní stav. Při styku s vodným prostředím dochází  

ke zvlhčení polymerů a jejich hydrataci. Rozpouštědlo zvýší pohyblivost polymerních řetězců  

a jejich rozvolnění vede ke vzniku nabobtnalého gelu. Zmíněná deformace polymeru je 

způsobená fázovou přeměnou, kterou vzniká kaučukovité stadium. Přeměna je podmíněna 

dodáním energie ve formě tepla a nastává při teplotě skelného přechodu (Tg). Interakcí 

polymeru s disolučním mediem se hodnota Tg snižuje, což umožňuje fázovou přeměnu  

při tělesné teplotě 37 °C.
1,18,24,25 

Obrázek č. 7 znázorňuje polymerní řetězce na molekulární 

úrovni. V levé části obrázku je suchá matrice, složená z polymerů ve sklovitém stadiu, 

směrem doprava vzrůstá koncentrace vody, objevuje se vrstva částečně nabobtnalých 

polymerů. Následuje gelová vrstva, kde jsou polymerní řetězce obklopené molekulami vody, 

můžeme pozorovat menší propletenost řetězců. Nakonec je koncentrace vody tak vysoká,  

že se řetězce osamocují a uvolňují se do okolního prostředí.
24 
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Obrázek č. 7: Schématické znázornění polymerních řetězců v bobtnající matrici 
24,28 

 

Vzniklá gelová vrstva na povrchu tablety je klíčovým prvkem pro řízené uvolňování 

léčiva. Tvoří gelovou bariéru, která umožňuje vodě kontinuálně pronikat do tablety,  

aniž by se rozpadla. Zároveň zpomaluje difuzi léčivé látky přes bariéru a tím umožňuje 

kontrolované prodloužené uvolňování. Polymerní řetězce se rozvolňují a unikají do okolního 

prostředí. Původní gelová vrstva se postupně rozpouští a nahrazuje ji vrstva nová, která musí 

být dostatečně pevná, aby plnila svoji funkci. Konzistenci gelu ovlivňuje viskozita, 

koncentrace polymeru a jeho chemická struktura.
1,18,24,28 

Pro možnost posouzení řízeného uvolňování léčiva a tloušťky vrstvy se v gelové vrstvě 

rozeznávají tři vrstvy, tzv. fronty (obr. č. 8):
24,25

 

 bobtnající 

 difuzní 

 erozní 

Bobtnající fronta se nachází na vnitřní straně gelové vrstvy, odděluje suché jádro tablety 

(na obrázku bílou barvou) od bobtnajících polymerů. Následuje difuzní vrstva, která je mezi 

bobtnající a erozní vrstvou. Nemusí být vždy přítomna, její výskyt závisí na rozpustnosti  

a množství léčivé látky. Difuzní vrstva tvoří hranici mezi stále nerozpuštěným, pevným 

léčivem a léčivem rozpouštějícím se v gelové vrstvě. Poslední vrstvou je erozní fronta,  

která je na rozmezí gelové vrstvy a okolního prostředí. Z obrázku je patrné, že není úplně 

souvislá, objevují se tam „otvory“, které jsou důsledkem toho, že se část gelu již odtrhla.
24 

rozvolněné 

polymerové 

řetězce 
suché jádro nabobtnalá 

vrstva 

gelová 

vrstva 

disoluční 

prostředí 
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Obrázek č. 8: Liberace léčiva z hydrofilní matricové tablety
18 

 

 

Léčivá látka se z hydrofilních matricových tablet uvolňuje postupně. Terapeutická 

koncentrace v krevní plazmě je navozena uvolněním počáteční dávky rozpuštěného léčiva 

z povrchu matrice po zvlhčení tablety. Další uvolňování léčiva je závislé na jeho rozpustnosti. 

Ve vodě dobře rozpustná léčiva se uvolňují difuzí gelovou vrstvou, zatímco špatně rozpustná 

léčiva se uvolňují erozí gelové vrstvy. U většiny mírně rozpustných léčiv se oba děje 

kombinují. Léčivo se částečně rozpouští, ve formě roztoku prostupuje gelovou vrstvou  

a uvolňuje se do okolí, nerozpuštěné částečky léčiva se časem dostanou měnící se gelovou 

vrstvou do erozní vrstvy, ze které se uvolňují erozí do okolí.
1,18,28

 Obrázek č. 9 schematicky 

znázorňuje uvolňování léčiva skrze gelovou vrstvu. Koncentrace léčiva klesá s rostoucí 

vzdáleností od jádra tablety, léčivo se uvolňuje od bobtnající vrstvy směrem k erozní vrstvě 

po koncentračním gradientu. Cd představuje koncentraci léčiva v matrici, Cs rozpustnost 

léčiva, S bobtnající frontu, D difuzní frontu, a počáteční tloušťku matrice a E erozní frontu. 

Vzdálenost mezi S a E představuje gelovou vrstvu.
24 
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Obrázek č. 9: Schématické znázornění koncentrace léčiva jako funkce polohy v bobtnající 

matrici
24

 

 

Hydrofilní matricové tablety jsou dynamické systémy. V průběhu uvolňování léčiva  

se gelová vrstva posouvá a mění se i velikost tablety. Nejprve se tableta zvětšuje tím, jak 

polymery nabobtnají, postupně se však hydratace a tvorba gelu posouvá směrem do jádra 

matrice, tableta se zmenšuje vlivem rozpouštění a erozí polymerů až zanikne  

(viz obr. č. 10).
1,18,28 

Obrázek č. 10: Hydrofilní gelová matrice
1 
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Uvolňování léčivé látky z hydrofilních matricových tablet ovlivňuje několik faktorů,  

a to zejména hydratace nosného polymeru na povrchu tablety, tvorba gelové vrstvy a její 

viskozita. Mezi další faktory patří velikost částic polymeru a jejich koncentrace v matrici, 

rozpustnost léčiva, velikost a tvar tablet a také přítomnost pomocných látek.
24,25,28 

Do hydrofilních matricových tablet je důležité vybrat vhodný polymer, který se rychle 

smáčí a hydratuje tak, že tvorbou gelové vrstvy zachová suché jádro tablety a nedojde 

k předčasnému rozpuštění léčiva a rozpadu tablety vlivem vodného prostředí. Rozdíly  

ve vlastnostech polymerů jsou dány různou chemickou strukturou, relativní molekulovou 

hmotností a také délkou řetězců molekul polymerů.
28 

Pro řízení uvolňování léčiva z matricových tablet má velký vliv viskozita gelové vrstvy. 

Polymery tvořící viskóznější gelovou vrstvu uvolňují léčivo pomaleji než polymery s nízkou 

viskozitou. Při výrobě tablet se dává přednost spíše velmi jemným částicím polymeru,  

protože při přímém lisování napomáhají vzniku pevných tablet, navíc rychleji hydratují a tvoří 

gel. Koncentrace polymeru v tabletě ovlivňuje viskozitu gelu. S rostoucí koncentrací 

polymerů se difuze zpomaluje, čímž se zpomalí i uvolňování léčiva. Z pomocných látek 

ovlivňujících liberaci léčiva můžeme zmínit plniva. Rozpustná plniva (např. laktosa) 

napomáhá rychlejšímu uvolňování léčiva tím, že zvýší pórovitost tablety, usnadní průnik 

disoluční kapaliny do matrice a následně i rozpouštění léčiva. Naopak nerozpustná plniva  

a další hydrofobní látky uvolňování léčiva zpomalují.
25,28 

Rychlost uvolňování léčiva lze ovlivnit jak složením tablet, tak i podmínkami výrobního 

procesu.
1 

 

4.2.1.1.  Karbomery 

Karbomery jsou vysokomolekulární polymery kyseliny akrylové síťované 

polyalkenylethery cukrů nebo polyalkoholů. Obsahují 56 % až 68 % karboxylových skupin  

(-COOH), počítáno na vysušenou látku.
29

 Jsou to bílé, hygroskopické prášky se slabou 

charakteristickou vůní, kyselé povahy.
30

 Právě karboxylové skupiny kyseliny akrylové jsou 

zodpovědné za řadu výhodných vlastností.
 
Karbomery byly připraveny a patentovány v roce 

1957. Od té doby byly úspěšně formulovány v řadě matricových tablet.
31

 Nejznámější firemní 

produkt je Carbopol
®
. Na trhu existuje řada druhů karbomerů lišících se molekulovou 

hmotností, stupněm zesítění, strukturou polymeru či obsahem reziduí z výroby. Tyto rozdíly 
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se projevují zejména v odlišných reologických vlastnostech a použití. Použití karbomerů  

je široké a liší se v závislosti na použité koncentraci polymerů (tab. č. 2). Využití nacházejí  

např. jako stabilizátory emulzí, bioadhezivní materiály, v kosmetice.
30

 

Tab. č. 2: Použití karbomerů podle koncentrace
30 

použití koncentrace [%] 

emulgátor 0,1 – 0,5 

gelotvorná látka 0,5 – 2,0 

viskozifiant suspenzí 0,5 – 1,0 

pojivo v tabletách 0,75 – 3,0 

činidlo pro řízené uvolňování 5,0 – 30,0 

 

Dále se karbomery používají v matricových tabletách pro řízené uvolňování léčivé 

látky. Pro jejich efektivní vlastnosti se používají i v nízkých koncentracích, obvykle 5 až 30 % 

v závislosti na vlastnostech léčiva, pomocných látkách a výrobních parametrech. Nízkou 

koncentrací polymeru se docílí menších tablet než při použití jiných polymerů.
32 

Karbomery jsou syntetické látky. Vyrábějí se tzv. síťováním. Samotný polymer vzniká 

spojením jednotek monomerů kyseliny akrylové (obr. č. 11). Řetězce jsou pak během zesítění 

různě propojeny příčnými vazbami, čímž se zvýší pevnost molekuly a omezí se flexibilita
 

(obr. č. 12). Samotná výroba se liší podle typu Carbopolu
®
. Např. Carbopol

®
 934P se 

polymerizuje v prostředí benzenu, zesíťován je allylsacharózou. Carbopol
®

 71G, 971P, 974P 

se polymerizují v prostředí ethyl-acetátu a jsou síťováni allylpentaerythritolem.
31

 Benzen byl 

nejčastěji používaným polymerizačním činidlem, dnes jsou novější typy Carbopolu
®
 vyráběné 

s použitím ethyl-acetátu.
30

 

 

Obrázek č. 11: Monomer kyseliny akrylové (strukturní vzorec), sumární vzorec C3H4O2
30
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Obrázek č. 12: Schématický nákres zesítěného polymeru Carbopolu
®
  

(vlevo polymer v suchém stavu, vpravo polymer v hydratovaném stavu)
32

 

 

Hlavní výhody Carbopolu
®

 při využití v řízeném uvolňování léčiv:
32,33

 

 vysoce účinná látka v řízeném uvolňování léčiva; pro stejný účinek stačí menší 

množství polymeru, což umožňuje úsporu nákladů a menší velikosti tablet  

(z toho plyne lepší compliance pacientů) 

 nabízí formulační flexibilitu – mohou být použity různé léčivé látky s odlišnými 

vlastnostmi k dosažení různých profilů s prodlouženým uvolňováním; Carbopol
®
 

může být použit samostatně nebo v kombinaci s dalšími polymery (např. hypromelosa, 

hydroxypropylcelulosa a další) – působí spolu synergicky; Carbopol
®
 je široce 

kompatibilní s běžně používanými látkami v tabletách 

 dostupný ve 2 formách - práškové a granulované 

 lisovací síla/pevnost tablet neovlivňuje uvolňování léčiva z matric 

 zajišťují výbornou pevnost a nízký oděr tablet v širokém rozmezí lisovacích sil 

 zlepšuje biologickou dostupnost některých léčiv 

 může lékové formě poskytnout vlastnosti jako je zamaskování chuti, zvýšit bioadhezi 

 vhodné pro všechny typy výrobních procesů pro výrobu tablet 

Léčivá látka je z tablet obsahující hydrofilní karbomery uvolňována způsobem 

popsaným v předešlé kapitole č. 4.2.1 o hydrofilních gelových matricových tabletách. 

Karbomery jsou nerozpustné polymery, které ve vodě bobtnají a po neutralizaci vytváří 

vysoce viskózní gely, složené z mikrogelů.
30 

Mikrogely jsou koloidní částice gelu,  

které se skládají z chemicky zesítěných trojrozměrných polymerních sítí.
34 

Naproti tomu 

polymery, které jsou lineární a bez zesítění, mohou být ve vodě rozpustné  

(např. hydroxypropylmethylcelulosa) a jejich gely obsahují zapletené polymerní řetězce.
32

 

polymer v suchém stavu hydratovaný polymer 
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Faktory ovlivňující uvolňování léčiva
32,35 

a) Typ polymeru – lehce síťované polymery (např. 971P) jsou účinnější v řízení 

uvolňování léčiva než vysoce síťované polymery (např. 974P). Je to dáno rozdíly  

ve stupni hydratace a bobtnání polymeru, které je z velké části dáno síťováním. 

b) Množství polymeru – s rostoucím obsahem polymeru v tabletě je uvolňování 

pomalejšímu a lineárnější (gelová vrstva kolem tablet je silnější).
 
 

c) Vliv léčiva – obecně léčiva ve vodě špatně rozpustná se uvolňují pomaleji než léčiva 

dobře rozpustná. 

d) Disoluční medium – uvolňování léčiva z Carbopolu
®
 je závislé na pH, protože 

karbomery mají v roztoku anionický náboj. Bobtnání a tvorba gelu je tedy pH 

dependentní. Při nižším pH není polymer úplně nabobtnalý a léčivo se uvolňuje 

rychleji. Se vzrůstajícím pH je bobtnání větší, což vede k rychlé tvorbě gelové vrstvy, 

která uvolňování prodlouží. 

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím uvolňování léčiva je rozpustnost léčivé látky  

a jak je ovlivněna hodnotou pH.
32

 

Množství polymeru, které je v tabletě potřebné pro řízené uvolňování, je také ovlivněno 

výrobním procesem. Tablety vyrobené přímým lisováním obecně vyžadují větší množství 

polymeru (15 – 30 %) než při výrobě vlhkou granulací (5 – 15 %) a to kvůli specifickému 

povrchu. S rostoucí velikostí částic se vylepšují tokové vlastnosti, tedy sypnost, ale specifický 

povrch klesá. V přímém lisování se používá granulovaný polymer, který je složen z větších 

částic, čímž má menší specifický povrch a je nutné ho použít ve vyšší koncentraci.
32 

Vlastnosti:
30,31

 

 obsah vlhkosti:  běžně kolem 2 %; hygroskopické karbomery 8 – 10 % 

 rozpustnost:   ve vodě nerozpustné, ale bobtnají; po neutralizaci bobtnají  

    i v dalších polárních rozpouštědlech (etanolu a glycerolu) 

 pKA:    6,0 ± 0,5 

 teplota tání:   260 °C (rozklad nastává během 30 minut) 

 teplota skelného přechodu: 100 – 105 °C 

 velikost částic:  primární částice: průměrně 0,2 µm 

práškovaný (flokulované částice prášku): v průměru 2 – 7 µm 

granulovaný (zrnitý): 180 – 425 µm: ≥ 90 % 
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Pro porovnání vlastností práškovaného a granulovaného polymeru byly do tab. č. 3 

vybrány dva různé Carbopoly
®
. Carbopol

®
 971P NF (obr. č. 13) je práškovaný, lehký, 

načechraný polymer s velikostí částic 2 až 7 µm, má elektrostatický náboj (nemá dobré 

tokové vlastnosti). Při výrobě tablet přímým lisováním se dá použít jen při obsahu do 5 %, při 

vyšší koncentraci je nezbytná vlhká granulace. Díky většímu specifickému povrchu je 

práškovaný polymer účinnější v prodlouženém uvolňování.
33

 

Carbopol
®
 71G NF (obr. č. 14) je granulovaná forma Carbopolu

®
 971P NF. Byl 

navržen tak, aby se zlepšily sypné vlastnosti a byl tak vhodnější pro přímé lisování. Většina 

částic má velikost v rozmezí 150 – 425 µm. Díky tomu došlo ke snížení specifického povrchu 

a je nutné v lékové formě použít větší množství polymeru (20 – 30 %) pro rovnocenné 

uvolňování léčivé látky ve srovnání s Carbopolem
®
 971P.

35,36 

Práškovaný i granulovaný polymer se spolu mohou kombinovat. Do tablety se může 

zapracovat intragranulárně i extragranulárně.
33 

 

Tab. č. 3: Dva typy Carbopolu
®
, lišících se ve velikosti částic a hustotě

36 

název produktu fyzikální forma velikost částic sypná hustota 

Carbopol
®

 
971P NF Polymer práškovaný 2 – 7 µm 0,2 g/cm

3
 

71G NF Polymer granulovaný 150 – 425 µm 0,4 g/cm
3
 

 

Obrázek č. 13: Carbopol
®

 971P NF
36 
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Obrázek č. 14: Carbopol
®
 71G NF

36
 

  

 

 

4.2.2. Lipofilní matricové tablety 

Lipofilní matricové tablety jsou velmi staré systémy. Jejich prototypy můžeme najít  

už ve druhém století před naším letopočtem, kdy byly živočišné tuky a vosky používány  

pro prodloužení účinku léčiva v čínské medicíně.
37 

Základem tablet jsou tedy nosné pomocné látky založené na tucích a voscích. Mezi často 

používané látky patří mastné akoholy (cetylalkohol, stearylalkohol), estery 

(glyceroldibehenát, glycerolmonostearát) a karnaubský nebo montaglykolový vosk. Tablety 

často obsahují i další pomocné látky, které upravují disoluční profil léčiv.
1,18,26

  

Léčivá látka je jako u předešlých tablet dispergována v matrici. Z tablet se uvolňuje 

erozí z povrchových vrstev matrice. Hydrolýzou, působením enzymů a změn pH v trávicí 

soustavě dochází k postupnému rozpouštění lipofilních nosných pomocných látek  

a tím k postupnému zmenšování tablety.
1,18

 Uvolňování léčiva z porézní matrice současně 

zahrnuje penetraci okolní tekutiny, rozpouštění léčiva a jeho uvolnění intersticiálními kanálky 

nebo póry.
37 

Rychlost uvolňování léčiva závisí na vlastnostech a koncentraci nosné pomocné látky  

a na dalších pomocných látkách. Pomocné látky, plniva a pojiva, mohou mít jak hydrofilní tak 

lipofilní charakter.
1,18,23 

 

Lipofilní matricové tablety se vyrábějí přímým lisováním, technologií sprejového 

chlazení nebo termoplastickou granulací.
1,18 
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4.2.2.1.  Glycerol-dibehenát 

Glycerol-dibehenát (obr. č. 15) je směs diacylglycerolů, hlavně dibehenoylglycerolu, 

spolu s proměnlivými množstvími mono- a triacylglycerolů. Připravuje se esterifikací 

glycerolu kyselinou behenovou bez použití katalyzátoru. Kyselina behenová neboli 

dokosanová je mastná kyselina složená z 22 uhlíků (C21H43COOH). Její minimální podíl  

ve směsi je 83 %.
38,39 

Glycerol-dibehenát se vyskytuje jako tuhá voskovitá hmota nebo prášek obsahující bílé 

nebo téměř bílé mastné vločky slabého zápachu.
38

 Částice mají sférický tvar, jejich orientační 

velikost je 50 µm.
40 

Glycerol-dibehenát je nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný 

v dichlormethanu a částečně rozpustný v horkém lihu 96%.
38

 

Firemní produkt glycerol-dibehenátu je Compritol
®
 888 ATO.

40
 Vyrábí se ze surovin 

rostlinného původu, poté se esterifikovaný materiál sprejově suší.
39

 

Obecně je považován za netoxickou látku. Proto je používán kromě farmaceutického 

průmyslu i v potravinách a kosmetice. V kosmetice se používá jako pomocná látka zvyšující 

viskozitu v emulzích či jako změkčovadlo. Ve farmaceutickém průmyslu se používá 

především jako mazadlo při výrobě tablet, většinou v koncentraci 1,0 až 3,0 %. Má dobré 

vazebné vlastnosti a také neovlivňuje pevnost tablet. Dále se používá v řízeném uvolňování 

léčiva jako nosná pomocná látka do lipofilních matricových tablet.
39,40 

Vytváří nerozpustné 

matrice, ze kterých je léčivá látka uvolňována na základě difuze. Pro tvorbu matrice  

je na rozdíl od předešlých použití nutná vyšší koncentrace glycerol-dibehánátu, používá se  

> 10 %. Výhodou Compritolu
®
 je široká škála možností zpracování při výrobě tablet, a to jak 

přímé lisování, tak i procesy vyžadující vyšší teplotu (granulace, sprejové sušení, extruze, 

potahování) a to díky vysoké teplotě tání a jeho opětovné krystalizaci při chlazení.
40,41 

Dalšími 

klady glycerol-dibehenátu při použití v tabletách je jeho chemická inertnost, neutrální chuť  

a vůně. Při výrobě tablet přímým lisováním nebo vlhkou granulací je doporučovaná 

koncentrace Compritolu
®
 888 ATO 15 – 20 %. Uvolňování léčiva z tablet je nejvíce závislé 

na hydrofilitě léčivé látky a disolučním prostředí. Je vhodný pro léčiva ve vodě rozpustná.
41

 

Glycerol-dibehenát se může používat i jako obalová pomocná látka. Vytvořením 

lipidové bariéry poskytuje ochranu citlivým účinným látkám a přispívá k větší 

kompatilibitě.
39,40 
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Vlastnosti, lékopisná specifikace:
38,39

  

 obsah vlhkosti:  < 1,0 % 

 rozpustnost:   rozpustný při zahřátí v chloroformu a dichlormethanu, prakticky  

nerozpustný v etanolu (96%), hexanu, minerálním oleji a vodě 

 teplota tání:   65 – 77 °C 

 obsah acylglycerolů: 

- monoacylglyceroly  15,0 – 23,0 %  

- diacylglyceroly  40,0 – 60,0 % 

- triacylglyceroly  21,0 – 35,0 % 

 koncentrace > 10 % - lipofilní matrice nebo potahování tablet pro řízené uvolňování 

1,0 – 3,0 % jako mazadlo v tabletách 

1,0 – 15,0 % v kosmetice jako látka zvyšující viskozitu 

 

Obrázek č. 15: Chemický vzorec glycerol-dibehenátu42, sumární vzorec C47H92O5
39 
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5. Experimentální část 

5.1. Použité suroviny 

 Prosolv® SMCC 90 (JRS PHARMA, GmbH + Co. KG, SRN) 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 

Číslo šarže: P9S2404 

Velikost částic:  > 75 µm - 57,6 % 

> 250 µm - 1 %  

Sypná hustota: 0,33 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,46 g/cm
3
 

Obsah vlhkosti: 4,4 %   

 

 MicroceLac® 100 (Meggle Pharma, SRN) 

75 % monohydrát α-laktosy 

25 % mikrokrystalické celulosy 

Číslo šarže: 1312 

Velikost částic:  < 32 µm méně než 15 % 

< 160 µm 45 – 70 % 

< 250 µm více než 90 % 

Sypná hustota: 0,46 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,58 g/cm
3
 

Obsah vlhkosti: 4,56 % 

 

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

Granulovaná forma Carbopolu
® 

Karbomery 

Číslo šarže: 0000023661 
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 Compritol® 888 ATO (Gattefossé, Francie)  

Glycerol-dibehenát 

Číslo šarže: 130195 

 

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

Číslo šarže: V0908035 

Vyhovuje požadavkům ČL 2009, Doplňku 2014. 

 

 Lubripharm® SSF (SPI Pharma, Francie) 

Natrium-stearyl-fumarát 

Číslo šarže: 07F119 

 

5.2. Použité přístroje a zařízení 

 Digitální váhy KERN 440 - 33N 

Výrobce: GOTTL KERN &SOHN Gmbh, SRN 

Citlivost 0,01 g, váživost maximálně do 200 g. 

 

 Analytické váhy AND HR-120 

 Výrobce: A&D Company, Limited, Japonsko 

 Citlivost 0,0001 g, váživost maximálně do 120 g. 

 

 Mísící krychle ERWEKA KB 15S 

Výrobce: Erweka GmbH, Hausenstamm, SRN 

Zařízení umožňující rychlé homogenní promísení tabletoviny. Krychle je vyrobená 

z nerezové oceli, umístěná na pohonné jednotce ERWEKA AR 401 s nastavitelnou 

rychlostí otáček. Objem je 3,5 l. 
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 Materiálové testovací zařízení T1-FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell 

Výrobce: Zwick GmbH & Co., Ulm, SRN 

Zařízení bylo použito k vylisování tablet. Skládá se z dolní stacionární čelisti a horní 

pohyblivé čelisti, která může působit sílou v tahu i tlaku až 50 kN. Tableta se lisovala 

pomocí dvouplášťové ocelové matrice o průměru 13 mm.  

Lis je propojen s počítačem, program testXpert V 9,01 umožňuje jednak nastavení 

parametrů pro lisování, tak i vyhodnocení výstupních dat. 

 

 Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet TABLET 

TESTER M8 

Výrobce: K. Schleuniger
®
 Pharmatron, Švýcarsko 

Manuální přístroj pro měření pevnosti tablet a jejich rozměrů (průměr, výška).  

Je složen ze dvou čelistí, přičemž jedna je stacionární a druhá pohyblivá.  

Ve chvíli, kdy pohyblivá čelist narazí na radiálně uloženou tabletu, stiskne ji a rozdrtí. 

Vyvinutá síla k rozdrcení tablety slouží k výpočtu pevnosti tablety. Přístroj je 

kalibrován s přesností na 1 newton.  

 

 Disoluční jednotka Sotax AT7 Smart 

Výrobce: Sotax, Švýcarsko 

Zařízení umožňující měřit in-vitro uvolňování léčivé látky z různých lékových forem. 

Skládá se z vodní lázně, sedmi skleněných nádob a čerpadla, přístroj je propojen 

s jednotkou odebírající vzorky. Parametry disoluce se nastavují pomocí řídícího 

panelu.   
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 Specord 205 

Výrobce: Analytic Jena, SRN 

Specord 205 je dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr pro měření absorbance. 

Ovládá se z připojeného počítače pomocí programu WinAspect. Před měřením vzorků 

se v něm nastaví parametry jako je vlnová délka, počet opakování měření, počet 

vzorků (kyvet) a použití slepého vzorku. 

 

 

5.3. Postup práce 

Nejprve byly připraveny tabletoviny. Z tabletovin byly vylisovány tablety se současným 

zaznamenáním energetického profilu lisování. Poté byla u tablet změřena pevnost v tahu  

a zbylé tablety byly podrobeny zkoušce na disoluci. Zjištěné hodnoty byly graficky  

a statisticky zpracovány, zaznamenány do tabulek a grafů. 

 

5.3.1. Příprava tabletovin 

Celkem bylo připraveno 16 tabletovin (viz tab. č. 4). Každá z nich obsahovala 

v různém poměru směsné suché pojivo (Prosolv
® 

SMCC 90 anebo MicroceLac
®
 100),  

dále hydrofilní polymer Carbopol
®
 71G NF nebo hydrofobní glycerol-dibehenát  

(Compritol
®
 888 ATO). Prvních osm tabletovin obsahovalo léčivo - kyselinu salicylovou 

(KS) a to v koncentraci 25 %. Hmotnost vzorků byla 30 g. Zbylé tabletoviny (č. 9-16) byly 

připraveny jako slepé vzorky pro disoluci, neobsahovaly účinnou látku a bylo jich připraveno 

vždy jen po 10 g směsi. Každá tabletovina obsahovala 1 % mazadla Lubripharm
®
 SSF 

(natrium-stearyl-fumarát).  

Tabletoviny byly připraveny mísením v mísící krychli KB 15S rychlostí 17 otáček  

za minutu. Nejprve se 5 minut mísilo směsné suché pojivo s Carbopolem
®
 71G NF nebo  

s Compritolem
®
 888 ATO, poté se dalších 5 minut míchala směs s přidanou kyselinou 

salicylovou (u tabletovin č. 1-8) a mazadlo bylo přidáno vždy jako poslední na dobu  

2,5 minuty. 
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Tab. č. 4: Složení jednotlivých tabletovin (v %) 

Tabletovina s KS 

(30 g) 

Směsná suchá 

pojiva 

Carbopol
®

 

71G NF 

Compritol
® 

888 ATO 
KS 

Lubripharm
®  

SSF  

1 

Prosolv
® 

SMCC 90 

59 15 - 25 1 

2 44 30 - 25 1 

3 59 - 15 25 1 

4 44 - 30 25 1 

5 

MicroceLac
® 

100  

59 15 - 25 1 

6 44 30 - 25 1 

7 59 - 15 25 1 

8 44 - 30 25 1 

Slepý vzorek  

(10 g) 

Směsná suchá 

pojiva 

Carbopol
®

 

71G NF 

Compritol
® 

888 ATO 
KS 

Lubripharm
®  

SSF  

9 

Prosolv
® 

SMCC 90 

84 15 - - 1 

10 69 30 - - 1 

11 84 - 15 - 1 

12 69 - 30 - 1 

13 

MicroceLac
® 

100  

84 15 - - 1 

14 69 30 - - 1 

15 84 - 15 - 1 

16 69 - 30 - 1 

 

 

5.3.2. Lisování tablet a energetické hodnocení lisovacího procesu 

Pro lisování tablet byla vždy připravena navážka o hmotnosti 0,5000 g ± 0,0010.  

Ta se kvantitativně vpravila do matrice s dolním lisovacím trnem, upevněným jistícím čepem.  

Po lehkém sklepnutí tabletoviny byl do matrice zlehka vsunut horní lisovací trn.  

Takto připravená matrice se umístila mezi čelisti materiálového testovacího zařízení T1-FRO 

50 TH.A1K Zwick/Roell. V počítači, který byl propojen s tímto přístrojem, se v programu 

testXpert V 9,01 nastavily parametry pro lisování. Těmito parametry byla rychlost lisování - 

40 mm/min, dále předzatížení 2 N a rychlost předtížení 2 mm/s. Po spuštění procesu lisování 

došlo posunem horní čelisti (směrem dolů) ke vzniku tlaku na horní lisovací trn a k vylisování 

tablet bez půlící rýhy, o průměru 13 mm. Po oddálení horní čelisti zpět se matrice vyjmula 

z lisu a tableta z ní byla vysunuta. Celá matrice se pečlivě očistila štětečkem pro další 

lisování. 

Pomocí programu testXpert V 9,01 byl lisovací proces zaznamenán formou 

energetického profilu lisování, který se měřil vždy u prvních deseti tablet (s účinnou látkou). 

Výstupem byl záznam „síla-dráha“ a vyčíslení energetické bilance lisování.  
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Vysvětlení hodnocených veličin:
43,44 

 energie předlisování E1 (energie spotřebovaná na tření během lisování) 

 energie plasticity E2 (energie, která se akumuluje v tabletě po vylisování) 

 energie elasticity E3 (energie, která se uvolní z tablety po lisování) 

 celková energie Emax = E1 + E2 + E3 

 energie lisování Elis = E2 + E3 

 plasticita PL = 100. E2 / (E2 + E3) 

Příklad protokolu energetického hodnocení lisovacího procesu je uveden na obr. č. 16. 

Nejprve se lisovaly tablety s účinnou látkou. Pro Prosolv
® 

SMCC 90 byla zvolena 

lisovací síla 3 a 5 kN, pro MicroceLac
® 

100 5 a 7 kN. Vylisovalo se vždy 10 tablet z každé 

tabletoviny s kyselinou salicylovou. Po 24 hodinách se u tablet změřila destrukční síla  

a vypočítala se pevnost. Z vypočítaných hodnot se stanovilo přijatelné rozmezí pevnosti  

0,78 – 0,88 MPa pro tablety, které byly určeny pro zkoušku disoluce. Lisovaly se jinými 

lisovacími silami, aby bylo dosaženo uvedené pevnosti (viz tab. č. 5). Celkem se takových 

tablet vylisovalo 6 od každé směsi. 

Pro zkoušku disoluce se navíc lisovala vždy jedna tableta odpovídající pevnosti  

od každé směsi bez účinné látky. Taková tableta byla použita jako slepý vzorek během 

disoluce. Lisovací síla byla v tomto případě nižší než u tablet s účinnou látkou (viz tab. č. 5). 

Tab. č. 5: Přehled lisovacích sil u tabletovin s KS a bez KS pro tablety určené k disoluci 

  
Tabletovina 

Lisovací síla v kN 

s KS bez KS (slepé vzorky) 

Prosolv
® 

SMCC 90 

+ 15 % Carbopol
®
 71G NF 5 3 

+ 30 % Carbopol
®
 71G NF 5 3 

+ 15 % Compritol
® 

888 ATO 3,5 2,5 

+ 30 % Compritol
® 

888 ATO 3 2 

MicroceLac
®
 100 

+ 15 % Carbopol
®
 71G NF 8 6 

+ 30 % Carbopol
®
 71G NF 8 6 

+ 15 % Compritol
® 

888 ATO 6 5 

+ 30 % Compritol
® 

888 ATO 5 4 
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Obrázek č. 16: Protokol energetického profilu lisování 
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5.3.3. Měření destrukční síly, výpočet pevnosti tablet v tahu 

Destrukční síla byla měřena na Schleunigerově přístroji TABLET TESTER M8, vždy 

nejdříve po 24 hodinách od vylisování tablet. Pro získání průměrné hodnoty pevnosti byla 

měřena destrukční síla pokaždé u 10 tablet od každé lisovací síly. 

Zkoušená tableta se vložila kolmo mezi čelisti přístroje. Posunem jedné čelisti k druhé 

došlo k změření výšky tablety, po překlopení tablety radiálně, přístroj změřil průměr. 

Následně došlo k rozdrcení tablety a byla změřena destrukční síla, která byla použita 

k výpočtu pevnosti tablety v tahu podle vzorce č. 1.
45

 Pevnost tablet je uváděna v MPa. 

 

𝑃 =
2.𝐹

(𝜋.𝑑.ℎ)
          (1) 

P…… pevnost tablet v tahu [MPa] 

F…… destrukční síla [N] 

d…… průměr tablety [mm] 

h…… výška tablet [mm] 

 

 

 

5.3.4. Zkouška disoluce tablet 

Pro tuto zkoušku byla zvolena košíčková metoda podle Českého lékopisu 2009, 

Doplňku 2014.
46

 Disoluce probíhala v disoluční jednotce Sotax AT7 Smart. Sedm skleněných 

nádob bylo naplněno disolučním médiem (čištěnou vodou) o objemu 900 ml a umístěno do 

vodní lázně spolu s míchadlem. Po vytemperování vody na teplotu 37 ± 0,5 °C, se míchadlo 

zaměnilo za košíčky, do kterých se vložilo po jedné tabletě, celkem 7 tablet. V poloze 1 byla 

vždy tableta bez účinné látky, jež sloužila jako slepý vzorek, zbylých 6 tablet stejného složení 

bylo s kyselinou salicylovou. 

Na řídícím panelu se předem nastavily parametry pro disoluci: rychlost rotace košíčků 

100 otáček za minutu, odběr vzorků o objemu 3 ml každou hodinu, doplňování stejného 

množství čistým mediem zpět a celková doba zkoušky (nastavena na 24 hodin).  
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Vzorky byly odebírány automaticky po 60 minutách do zkumavek. Absorbance se 

měřila v UV spektrofotometru při vlnové délce 270 nm proti slepému vzorku. Každý vzorek 

se proměřil 5x. Získaná hodnota absorbance byla použita k výpočtu množství uvolněné účinné 

látky dle kalibrační rovnice č. 2.
 

  

y = 44,548 x + 0,0091         (2) 

 

 

5.3.5. Statistické zhodnocení výsledků 

Získané výsledky z měření pevnosti tablet a množství uvolněné léčivé látky během 

disoluce byly zpracovány pomocí programu Excel a QC-expert. Energetické hodnocení 

lisování bylo zpracováno během lisovacího procesu pomocí programu testXpert V 9,01. 

V případě nejasnosti rozdílu v hodnotách byl použit nepárový t-test s hladinou významnosti 

0,05.  
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6. Tabulky a grafy 

6.1.  Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

CG  Carbopol
®
 71G NF 

cKS  množství uvolněné kyseliny salicylové 

COMP  Compritol
®
 888 ATO 

E1  energie spotřebovaná na tření 

E2  energie plasticity 

E3  energie elasticity 

Elis  energie lisování (E2 + E3) 

Emax  celková energie lisování (E1 + E2 + E3) 

F  destrukční síla 

h  výška tablety 

KS  kyselina salicylová 

L  Lubripharm
® 

SSF 

LS   lisovací síla 

MicroceLac MicroceLac
® 

100 

n  pořadí 

Øp  průměrná hodnota pevnosti 

P  pevnost tablet v tahu 

PL  plasticita 

Prosolv Prosolv
® 

SMCC 90 

scKS  směrodatná odchylka pro množství uvolněné kyseliny salicylové 

sE1  směrodatná odchylka pro průměr hodnot energie spotřebované na tření  
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sE2  směrodatná odchylka pro průměr hodnot plastické energie  

sE3  směrodatná odchylka pro průměr hodnot elastické energie  

sElis  směrodatná odchylka pro průměr hodnot energie lisování 

sEmax  směrodatná odchylka pro průměr hodnot celkové energie lisování 

sp  směrodatná odchylka pro průměr hodnot pevnosti tablet v tahu 

sPL  směrodatná odchylka pro průměr hodnot plasticity 

t  čas 
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6.2.  Tabulky 

Pozn. Všechny tabletoviny v následujících tabulkách obsahovaly kromě uvedených látek 

25 % KS a 1 % L. 

 

6.2.1. Energetické hodnocení lisovacího procesu 

Tab. č. 6: Hodnoty energií – E1, E2, E3 

Tabletovina 
LS E1 [J] E2 [J] E3 [J] 

[kN] Ø sE1 Ø sE2 Ø sE3 

P
ro

so
lv

 

+ 15 % CG 
3 2,623 0,115 2,755 0,038 0,292 0,003 

5 5,607 0,205 4,357 0,084 0,596 0,003 

+ 30 % CG 
3 2,710 0,081 2,399 0,025 0,294 0,003 

5 5,682 0,188 3,916 0,041 0,611 0,009 

+ 15 % COMP 
3 3,032 0,118 2,728 0,045 0,279 0,005 

5 6,922 0,125 4,076 0,087 0,589 0,013 

+ 30 % COMP 
3 3,167 0,231 2,271 0,026 0,270 0,003 

5 6,319 0,169 3,246 0,050 0,597 0,011 

M
ic

ro
ce

L
a

c 

+ 15 % CG 
5 4,788 0,120 2,957 0,019 0,569 0,007 

7 7,378 0,259 3,956 0,047 1,004 0,009 

+ 30 % CG 
5 5,237 0,151 2,857 0,031 0,612 0,026 

7 7,785 0,166 3,953 0,055 1,030 0,027 

+ 15 % COMP 
5 4,420 0,174 2,623 0,023 0,572 0,016 

7 6,923 0,208 3,374 0,034 1,011 0,017 

+ 30 % COMP 
5 4,653 0,140 2,214 0,012 0,585 0,005 

7 7,413 0,241 2,750 0,033 1,038 0,010 
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Tab. č. 7: Hodnoty energií – Emax, Elis, plasticity 

Tabletovina 
LS Emax [J] Elis [J] PL [%] 

[kN] Ø sEmax Ø sElis Ø sPL 

P
ro

so
lv

 

+ 15 % CG 
3 5,67 0,12 3,05 0,04 90,40 0,12 

5 10,56 0,24 4,95 0,09 87,96 0,19 

+ 30 % CG 
3 5,40 0,09 2,69 0,03 89,09 0,10 

5 10,21 0,20 4,53 0,05 86,50 0,10 

+ 15 % COMP 
3 6,04 0,16 3,01 0,05 90,73 0,14 

5 11,59 0,18 4,66 0,10 87,37 0,19 

+ 30 % COMP 
3 5,71 0,24 2,54 0,03 89,38 0,16 

5 10,16 0,20 3,84 0,06 84,46 0,22 

M
ic

ro
ce

L
a

c 

+ 15 % CG 
5 8,31 0,13 3,53 0,02 83,87 0,16 

7 12,34 0,29 4,96 0,05 79,76 0,22 

+ 30 % CG 
5 8,71 0,18 3,47 0,04 82,36 0,65 

7 12,77 0,19 4,98 0,07 79,34 0,42 

+ 15 % COMP 
5 7,61 0,20 3,19 0,03 82,11 0,36 

7 11,31 0,21 4,38 0,03 76,94 0,41 

+ 30 % COMP 
5 7,45 0,14 2,80 0,01 79,12 0,16 

7 11,20 0,25 3,79 0,04 72,59 0,27 
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6.2.2. Pevnost tablet v tahu 

Tab. č. 8: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 15 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 3 kN 

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

1 4,25 31 0,3572   

2 4,24 33 0,3811   

3 4,23 32 0,3705   

4 4,24 31 0,3580 Øp = 0,3581 

5 4,23 30 0,3473   

6 4,23 31 0,3589 sp = 0,0129 

7 4,24 31 0,3580   

8 4,21 31 0,3606   

9 4,24 31 0,3580   

10 4,28 29 0,3318   

 

Tab. č. 9: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 15 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 5 kN 

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

1 3,75 60 0,7835   

2 3,85 63 0,8013   

3 3,82 64 0,8205   

4 3,79 65 0,8399 Øp = 0,8157 

5 3,80 64 0,8248   

6 3,80 64 0,8248 sp = 0,0231 

7 3,79 63 0,8140   

8 3,80 60 0,7732   

9 3,80 65 0,8377   

10 3,80 65 0,8377   
 

Tab. č. 10: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 30 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 3 kN 

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

1 4,35 30 0,3377   

2 4,32 30 0,3401   

3 4,34 31 0,3498   

4 4,31 28 0,3181 Øp = 0,3360 

5 4,31 30 0,3409   

6 4,32 32 0,3627 sp = 0,0184 

7 4,25 27 0,3111   

8 4,32 27 0,3061   

9 4,28 30 0,3433   

10 4,33 31 0,3506   
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Tab. č. 11: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 30 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 5 kN 

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

1 3,96 60 0,7420   

2 3,94 63 0,7830   

3 3,91 63 0,7890   

4 3,94 63 0,7830 Øp = 0,7883 

5 3,89 59 0,7427   

6 3,92 64 0,7995 sp = 0,0309 

7 3,92 64 0,7995   

8 3,87 65 0,8225   

9 3,90 67 0,8413   

10 3,89 62 0,7805   

 

Tab. č. 12: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 15 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 3 kN 

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

1 3,94 50 0,6215   

2 3,96 50 0,6183   

3 3,92 48 0,5996   

4 3,90 44 0,5525 Øp = 0,6071 

5 3,92 49 0,6121   

6 3,90 50 0,6278 sp = 0,0233 

7 3,92 50 0,6246   

8 4,01 51 0,6228   

9 4,03 50 0,6076   

10 3,94 47 0,5842   

 

Tab. č. 13: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 15 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 5 kN 

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

1 3,67 86 1,1475   

2 3,67 93 1,2409   

3 3,62 87 1,1769   

4 3,64 87 1,1705 Øp = 1,1802 

5 3,65 91 1,2209   

6 3,65 89 1,1941 sp = 0,0328 

7 3,63 84 1,1332   

8 3,64 88 1,1839   

9 3,65 88 1,1807   

10 3,61 85 1,1531   

 

 

 



48 

 

Tab. č. 14: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 30 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 3 kN 

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

1 3,83 63 0,8055   

2 3,85 61 0,7759   

3 3,86 60 0,7612   

4 3,84 59 0,7524 Øp = 0,7759 

5 3,87 61 0,7719   

6 3,85 63 0,8013 sp = 0,0352 

7 3,80 62 0,7990   

8 3,81 60 0,7712   

9 3,81 64 0,8226   

10 3,79 54 0,6977   

 

Tab. č. 15: Pevnost tablet v tahu – Prosolv
® 

SMCC 90 + 30 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 5 kN 

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

1 3,57 87 1,1934   

2 3,59 80 1,0913   

3 3,59 80 1,0913   

4 3,57 82 1,1248 Øp = 1,1306 

5 3,55 80 1,1036   

6 3,53 84 1,1653 sp = 0,0410 

7 3,53 83 1,1514   

8 3,58 78 1,0670   

9 3,54 84 1,1620   

10 3,60 85 1,1563   

 

Tab. č. 16: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 15 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 5 kN 

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

1 3,64 29 0,3902   

2 3,64 30 0,4036   

3 6,66 28 0,2059   

4 3,64 30 0,4036 Øp = 0,3686 

5 3,65 28 0,3757   

6 3,64 30 0,4036 sp = 0,0591 

7 3,61 29 0,3934   

8 3,64 27 0,3632   

9 3,60 28 0,3809   

10 3,61 27 0,3663   
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Tab. č. 17: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 15 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 7 kN 

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

1 3,50 49 0,6856   

2 3,48 46 0,6473   

3 3,44 45 0,6406   

4 3,43 45 0,6425 Øp = 0,6511 

5 3,47 47 0,6633   

6 3,49 47 0,6595 sp = 0,0192 

7 3,44 45 0,6406   

8 3,43 43 0,6139   

9 3,46 47 0,6652   

10 3,45 46 0,6529   

 

Tab. č. 18: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 30 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 5 kN 

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

1 3,81 33 0,4242   

2 3,78 33 0,4275   

3 3,74 31 0,4059   

4 3,79 32 0,4135 Øp = 0,4259 

5 3,78 32 0,4146   

6 3,79 33 0,4264 sp = 0,0125 

7 3,76 33 0,4298   

8 3,84 35 0,4463   

9 3,76 34 0,4428   

10 3,78 33 0,4275   

 

Tab. č. 19: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 30 % Carbopolu
® 

71G NF, LS 7 kN 

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

1 3,67 55 0,7339   

2 3,65 53 0,7111   

3 3,60 56 0,7618   

4 3,62 52 0,7034 Øp = 0,7279 

5 3,64 55 0,7399   

6 3,62 54 0,7305 sp = 0,0188 

7 3,62 53 0,7170   

8 3,64 55 0,7399   

9 3,65 55 0,7379   

10 3,62 52 0,7034   
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Tab. č. 20: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 15 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 5 kN 

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

1 3,4 47 0,6769   

2 3,42 49 0,7016   

3 3,38 47 0,6810   

4 3,41 48 0,6893 Øp = 0,6918 

5 3,44 48 0,6833   

6 3,38 49 0,7099 sp = 0,0172 

7 3,42 48 0,6873   

8 3,41 50 0,7180   

9 3,40 46 0,6625   

10 3,39 49 0,7078   

 

Tab. č. 21: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 15 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 7 kN 

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

1 3,32 64 0,9440   

2 3,33 65 0,9559   

3 3,31 62 0,9173   

4 3,29 64 0,9526 Øp = 0,9388 

5 3,31 64 0,9469   

6 3,30 61 0,9052 sp = 0,0164 

7 3,29 63 0,9377   

8 3,32 64 0,9440   

9 3,31 63 0,9321   

10 3,29 64 0,9526   

 

Tab. č. 22: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 30 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 5 kN 

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

1 3,39 56 0,8090   

2 3,43 57 0,8138   

3 3,45 54 0,7665   

4 3,45 55 0,7807 Øp = 0,7826 

5 3,43 56 0,7995   

6 3,43 57 0,8138 sp = 0,0287 

7 3,45 56 0,7949   

8 3,43 52 0,7424   

9 3,43 54 0,7710   

10 3,40 51 0,7346   
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Tab. č. 23: Pevnost tablet v tahu – MicroceLac
® 

100 + 30 % Compritolu
® 

888 ATO, LS 7 kN 

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

1 3,33 64 0,9412   

2 3,30 63 0,9349   

3 3,27 60 0,8985   

4 3,34 62 0,9090 Øp = 0,9322 

5 3,31 64 0,9469   

6 3,31 64 0,9469 sp = 0,0236 

7 3,29 65 0,9675   

8 3,37 63 0,9155   

9 3,33 65 0,9559   

10 3,30 61 0,9052   
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6.2.3. Disoluce tablet 

Tab. č. 24: Disoluce tablet s Prosolvem
® 

SMCC 90 

 

t [h] 

Tabletovina 

Prosolv 

+ 15 % CG       

Prosolv 

+ 30 % CG         

Prosolv 

+ 15 % COMP  

Prosolv 

+ 30 % COMP  

Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS 

1 59,50 8,89 6,60 0,50 16,58 0,94 10,43 1,50 

2 80,86 9,53 19,27 2,14 25,83 1,36 17,72 2,51 

3 87,38 7,65 30,82 4,80 31,63 1,82 21,79 2,38 

4 90,28 6,19 34,52 5,59 36,66 2,14 25,66 3,00 

5 91,71 5,22 38,21 6,55 41,35 2,65 29,46 2,39 

6 92,78 4,88 43,08 6,61 45,29 3,03 32,93 2,11 

7 93,32 4,51 47,31 7,22 48,75 3,12 35,40 2,04 

8 93,48 3,92 50,69 7,40 51,68 3,40 37,83 1,96 

9 93,58 4,13 53,84 7,44 54,85 3,29 38,93 2,31 

10     58,12 7,47 58,46 3,39 41,17 2,22 

11     61,30 7,61 60,54 3,47 43,24 2,10 

12     65,69 6,91 63,10 3,41 45,04 1,94 

13     67,98 8,67 65,50 3,07 46,34 2,04 

14     69,37 6,67 67,46 3,16 48,51 2,40 

15     70,40 6,79 69,05 3,24 49,97 2,47 

16     70,83 8,98 71,02 3,31 51,35 2,47 

17         72,63 3,35 52,14 2,47 

18         73,85 3,42 54,38 2,32 

19         75,38 3,41 54,95 2,27 

20         76,69 3,63 56,53 2,29 

21         77,70 3,81 58,11 2,25 

22         78,62 3,90 57,98 2,43 

23         79,90 4,04 59,20 2,47 

24         81,29 4,16 59,72 2,55 
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Tab. č. 25: Disoluce tablet s MicroceLacem
® 

100 

  

t [h] 

Tabletovina 

MicroceLac  

+ 15 % CG  

MicroceLac 

+ 30 % CG  

MicroceLac 

+ 15 % COMP  

MicroceLac 

+ 30 % COMP  

Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS Ø cKS [%] scKS 

1 50,91 7,03 1,05 0,78 12,66 1,54 7,58 0,21 

2 83,61 5,65 7,65 1,13 22,01 1,11 12,57 0,33 

3 90,95 5,74 20,21 3,87 28,71 1,29 17,02 0,50 

4 94,27 5,40 33,43 5,88 34,19 1,27 20,60 0,30 

5 96,23 5,29 42,83 5,56 38,47 1,19 23,16 0,55 

6 97,45 5,07 50,36 4,97 42,39 1,50 26,01 0,82 

7 97,91 4,95 56,40 4,96 45,56 1,52 27,96 0,62 

8 98,28 4,85 61,08 5,13 48,39 1,55 29,98 0,65 

9 98,59 4,72 64,72 5,42 50,95 1,49 31,71 0,80 

10 98,65 4,75 67,06 5,65 53,41 1,70 34,45 0,97 

11 
  

69,70 5,77 56,24 1,51 36,69 1,43 

12 
  

72,08 5,67 57,68 1,51 37,32 1,08 

13 
  

74,17 5,59 59,40 1,53 38,94 1,07 

14 
  

75,96 5,70 60,94 1,60 39,80 1,11 

15 
  

77,07 6,05 62,62 1,55 40,88 1,14 

16 
  

78,41 5,81 64,15 1,68 42,21 1,17 

17 
  

79,51 5,78 65,05 1,60 43,51 1,23 

18 
  

80,51 5,80 66,67 1,56 44,61 1,21 

19 
  

81,31 5,76 67,80 1,57 45,85 1,27 

20 
  

82,11 5,93 68,87 1,44 46,69 1,34 

21 
    

70,31 1,49 48,09 1,24 

22 
    

71,18 1,58 49,05 1,32 

23 
    

72,50 1,53 50,11 1,27 

24 
    

73,31 1,65 51,14 1,26 
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6.3. Grafy 

Pozn. Všechny tabletoviny uvedené v grafech obsahovaly navíc 25 % KS a 1 % L. 
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Graf č. 1: Závislost Emax na lisovací síle 

Tabletoviny s Prosolvem 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG
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Graf č. 2: Závislost Emax na lisovací síle 

Tabletoviny s MicroceLacem 

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG

MicroceLac + 15 % COMP

MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 3: Emax při lisovací síle 5 kN 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP

MicroceLac + 15 % CG
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Graf č. 4: Závislost E1 na lisovací síle 

Tabletoviny s Prosolvem 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP



56 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 7

E
1
 [

J
] 

LS [kN] 

Graf č. 5: Závislost E1 na lisovací síle 

Tabletoviny s MicroceLacem 

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG

MicroceLac + 15 % COMP

MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 6: E1 při lisovací síle 5 kN 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG
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MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 7: Závislost Elis na lisovací síle 

Tabletoviny s Prosolvem 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP
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Graf č. 8: Závislost Elis na lisovací síle 

Tabletoviny s MicroceLacem 

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG

MicroceLac + 15 % COMP

MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 9: Elis při lisovací síle 5 kN 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP
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MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 10: Závislost plasticity na lisovací síle 

Tabletoviny s Prosolvem 

Prosolv + 15 % CG
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Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP
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Graf č. 11: Závislost plasticity na lisovací síle 

Tabletoviny s MicroceLacem 

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG
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Graf č. 12: Plasticita při lisovací síle 5 kN 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP
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Graf č. 13: Závislost pevnosti tablet v tahu na 

lisovací síle, tabletoviny s Prosolvem  

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP
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Graf č. 14: Závislost pevnosti tablet v tahu na 

lisovací síle, tabletoviny s MicroceLacem 

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG

MicroceLac + 15 % COMP

MicroceLac + 30 % COMP
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Graf č. 15: Pevnost tablet v tahu při lisovací síle  

5 kN 

Prosolv + 15 % CG

Prosolv + 30 % CG

Prosolv + 15 % COMP

Prosolv + 30 % COMP

MicroceLac + 15 % CG

MicroceLac + 30 % CG

MicroceLac + 15 % COMP

MicroceLac + 30 % COMP
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7. Diskuze 

Cílem této práce bylo zhodnocení a porovnání lisovatelnosti přímo lisovatelných 

tabletovin určených pro přípravu matricových tablet s dvěma typy směsných suchých pojiv  

a dvěma typy retardující složky. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv
® 

SMCC 90  

a MicroceLac
® 

100. Prosolv
® 

SMCC 90 je mikrokrystalická celulosa s 2 % koloidního oxidu 

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

celulosy. Jako látky zpomalující uvolňování léčiva byly v jednom případě použity karbomery 

v podobě firemního produktu Carbopol
® 

71G NF a ve druhém případě glycerol-dibehenát 

v podobě Compritolu
® 

888 ATO. Testované koncentrace retardujících složek byly 15 a 30 %. 

Dle typu retardující složky byly přímým lisováním připraveny buď hydrofilní gelové  

(s Carbopolem
®
 71G NF) nebo lipofilní (Compritol

® 
888 ATO) matricové tablety. 

Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pomocí 

pevnosti tablet v tahu. Nastavené lisovací síly byly pro tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90  

3 kN a 5 kN, pro tabletoviny s MicroceLacem
® 

100 5 kN a 7 kN. Lisovací síly byly nastaveny 

tak, aby se pevnost většiny vzorků tablet pohybovala v optimálním rozmezí pevnosti, které je 

0,56 – 1,12 MPa.
47

 MicroceLac
® 

100 je hůře lisovatelný, proto byla jedna lisovací síla vyšší. 

Při společné lisovací síle 5 kN bylo možné lisovatelnost tabletovin porovnat. 

Dalším cílem práce bylo porovnat rychlost uvolňování modelového léčiva kyseliny 

salicylové z hydrofilních gelových a lipofilních matricových tablet. Kyselina salicylová  

je špatně rozpustná ve vodě a byla zvolena jako modelové léčivo z důvodu dobré dostupnosti 

a možnosti snadného spektrofotometrického stanovení. Jako metoda disoluce byla zvolena 

metoda rotujícího košíčku. 

 

7.1. Hodnocení lisovatelnosti 

7.1.1. Energetický profil lisovacího procesu 

Výsledky hodnocení energetické bilance lisovacího procesu uvádí tabulky č. 6-7 a grafy 

č. 1-12.  

Hodnota celkové energie lisování Emax je součtem energie na tření E1, energie plasticity 

E2 a energie elasticity E3. Její hodnoty v závislosti na lisovací síle pro tabletoviny s různými 

směsnými suchými pojivy uvádí grafy č. 1-2. S rostoucí lisovací silou se energie zvyšuje. 

V případě tabletovin s Prosolvem
® 

SMCC 90 jsou její hodnoty nižší s Carbopolem
® 

71G NF, 
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vyšší koncentrace obou retardujících složek je také snižuje (graf č. 1). V případě tabletovin  

s MicroceLacem
® 

100 je vliv typu retardující složky opačný, neboť nižší hodnoty celkové 

energie lisování jsou zaznamenány v případě přídavku Compritolu
® 

888 ATO. Vyšší 

koncentrace retardující složky v případě karbomerů tuto energii zvyšuje, v případě glycerol-

dibenenátu není mezi hodnotami statisticky významný rozdíl (graf č. 2). Na grafu č. 3  

jsou uvedeny hodnoty celkové energie lisování při lisovací síle 5 kN pro všechny testované 

tabletoviny. Z grafu jsou patrné vyšší hodnoty Emax pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90  

a již výše zmíněný rozdíl v závislosti hodnot na typu a koncentraci retardujících složek 

v případě jednotlivých suchých pojiv. Další hodnocenou energií byla energie předlisování, 

neboli energie na tření, její hodnoty v závislosti na lisovací síle uvádí grafy č. 4-5. Na grafu  

č. 4 je tato závislost uvedena pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90. Hodnoty opět rostou 

s lisovací silou a jsou vyšší u tabletovin s glycerol-dibehenátem, u tabletovin s karbomery 

není rozdíl v hodnotách v závislosti na koncentraci, což pro glycerol-dibehenát platí jen  

u lisovací síly 3 kN, neboť při 5 kN je hodnota u vyšší koncentrace nižší. Graf č. 5 zobrazuje 

stejnou závislost pro tabletoviny s MicroceLacem
®
 100. V tomto případě vyšší koncentrace 

obou retardujících složek energii na tření zvyšuje a hodnoty jsou vyšší při stejné koncentraci 

retardujících složek pro tabletoviny s Carbopolem
® 

71G NF. Graf č. 6 porovnává hodnoty 

energie na tření při lisovací síle 5 kN pro všechny tabletoviny. Z grafu jsou patrné vyšší 

hodnoty E1 pro tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90, dále rozdíl ve vlivu typu retardující 

složky a jejich koncentrací. U tabletovin s Prosolvem
® 

SMCC 90 jsou vyšší hodnoty v případě 

glycerol-dibehenátu, u tabletovin s MicroceLacem
® 

100 v případě karbomerů. Zvýšená 

koncentrace obou retardujích složek v tabletovinách s MicroceLacem
® 

100 energii na tření 

zvyšuje, kdežto v případě tabletovin s Prosolvem
® 

SMCC 90 zvýšení koncentrace Carbopolu
® 

71G NF hodnotu této energie neovlivňuje, zvýšení koncentrace glycerol-dibehenátu ji naopak 

snižuje. Energie lisování Elis zahrnuje energii plasticity E2, což je energie akumulovaná 

tabletou po vylisování a energii elasticity neboli dekomprese E3, což je energie uvolněná 

tabletou po vylisování, přičemž v hodnotách této energie nebývají větší rozdíly (viz tab. č. 6), 

proto jsou rozdíly v hodnotách Elis dány v podstatě rozdíly v hodnotách E2. Závislosti energie 

lisování na lisovací síle uvádí grafy č. 7-8. Graf č. 7 zobrazuje závislost pro tabletoviny  

s Prosolvem
® 

SMCC 90. Hodnoty Elis opět rostou s lisovací silou. U lisovací síly 3 kN není 

patrný větší rozdíl hodnot v závislosti na typu retardující složky při dané koncentraci. Toto 

neplatí u lisovací síly 5 kN, kdy vyšší hodnoty Elis vykazují tabletoviny s karbomery. Pro obě 

lisovací síly platí, že s rostoucí koncentrací obou retardujících složek klesají hodnoty Elis.   

Pro tabletoviny s MicroceLacem
®
 100 platí stejná skutečnost, a to že jsou hodnoty energie 
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lisování vyšší v případě přítomnosti karbomerů, pokles Elis v rámci zvýšené koncentrace 

retardující složky je ale zaznamenán pouze v případě glycerol-dibehenátu (graf č. 8). Graf č. 9 

zobrazuje hodnoty Elis pro všechny tabletoviny při lisovací síle 5 kN. Hodnoty jsou opět vyšší 

pro tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90. Je zde patrný výše uvedený rozdíl v zásahu vyšší 

koncentrace karbomerů do hodnoty Elis, stejně jako snížení hodnot této energie vlivem vyšší 

koncentrace glycerol-dibehenátu v případě tabletovin s oběma typy směsných suchých pojiv. 

Na grafech č. 10-11 jsou uvedeny závislosti plasticity na lisovací síle. Graf č. 10 uvádí tuto 

závislost pro tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90. Plasticita klesá s lisovací silou v důsledku 

snižování počtu pórů ve výlisku. U lisovací síly 3 kN nejsou patrné větší rozdíly v hodnotách 

pro tabletoviny s různou retardující složkou při stejné koncentraci. U lisovací síly 5 kN toto 

již neplatí, neboť vyšší hodnoty plasticity vykazují tabletoviny s karbomery.  

Vyšší koncentrace retardujících složek hodnotu plasticity snižuje. U tabletovin 

s MicroceLacem
® 

100 toto platí také, hodnoty plasticity s glycerol-dibehenátem jsou nižší 

(graf č. 11). Graf č. 12 zobrazuje hodnoty plasticity při lisovací síle 5 kN pro všechny 

testované tabletoviny. Přítomnost Prosolvu
® 

SMCC 90 v tabletovinách zajišťuje vyšší 

hodnoty plasticity. Dále je zde patrný již výše uvedený pokles hodnot vlivem vyšší 

koncentrace retardujících složek v případě tabletovin s oběma typy směsných suchých pojiv. 

 

7.1.2. Pevnost tablet v tahu 

Hodnoty pevností tablet v tahu jsou uvedeny v tabulkách č. 8–23. Závislost pevnosti 

tablet v tahu na lisovací síle uvádí grafy č. 13-15. Graf č. 13 zobrazuje tuto závislost  

pro tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90. Pevnost roste s lisovací silou a její hodnoty jsou 

vyšší u tablet s glycerol-dibehenátem.
48,49

 Navýšení koncentrace glycerol-dibehenátu má  

u jednotlivých lisovacích sil různý vliv na pevnost tablet, neboť v případě lisovací síly 3 kN 

dochází ke zvýšení pevnosti tablet a v případě lisovací síly 5 kN je zaznamenán velmi lehký 

pokles. Zvýšení koncentrace karbomerů u těchto tabletovin pevnost neovlivňuje. U tabletovin 

s MicroceLacem
® 

100 je navýšení pevnosti tablet vlivem posunu lisovací síly o 2 kN méně 

výrazné. I u těchto tabletovin jsou pevnější výlisky s glycerol-dibehenátem. Navýšení 

koncentrace obou retardujících složek zvyšuje pevnost tablet s výjimkou navýšení  

glycerol-dibehenátu u lisovací síly 7 kN (graf č. 14). Graf č. 15 zobrazuje hodnoty pevnosti 

tablet v tahu pro lisovací sílu 5 kN. Tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90 poskytují pevnější 

výlisky, neboť silicifikovaná mikrokrystalická celulosa je lépe lisovatelná. Tabletoviny 
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s glycerol-dibehenátem poskytují pevnější tablety než tabletoviny s karbomery v případě obou 

suchých směsných pojiv. Vyšší koncentrace retardující složky zvyšuje pevnost pouze 

v případě glycerol-dibehenátu v tabletovině s MicroceLacem
® 

100. 

 

7.2. Hodnocení disoluce tablet 

Tablety na disoluci byly připraveny tak, aby se jejich pevnost pohybovala ve stejném 

rozmezí, což bylo 0,78 – 0,88 MPa. Disoluce se prováděla metodou rotujícího košíčku 

v prostředí čištěné vody. Disoluce se testovala do úplného uvolnění kyseliny salicylové nebo 

do doby, kdy začalo množství uvolněného léčiva prakticky stagnovat anebo po dobu 24 hodin. 

Graf. č. 16 zobrazuje závislost množství uvolněného léčiva na čase pro všechny testované 

tabletoviny. Z uvedených závislostí je patrné, že tablety obsahující MicroceLac
® 

100  

a Carbopol
® 

71G NF ve stejné koncentraci uvolňují léčivo rychleji než tablety obsahující 

Prosolv
® 

SMCC 90. Mechanismus uvolňování léčiva je v případě hydrofilních gelových 

matricových tablet difuze,
25,37

 proto tablety obsahující rozpustnou laktosu, která je součástí 

MicroceLacu
® 

100 uvolňují léčivo rychleji. Jinak zvýšená koncentrace karbomerů, která 

vytváří silnější gelovou vrstvu na tabletě, zpomaluje uvolňování léčiva více a to v případě 

tabletovin s oběma typy směsných suchých pojiv. Nejrychleji se léčivo uvolňovalo 

z hydrofilních gelových matricových tablet s 15 % Carbopolu
® 

71G NF, přičemž je možné 

konstatovat, že kolem 5. hodiny již bylo všechno léčivo uvolněno z tablet s MicroceLacem
® 

100. V případě lipofilních matricových tablet se zkouška disoluce dělala 24 hodin, pro stejnou 

koncentraci této retardující složky bylo uvolňování léčiva z tablet pomalejší. Zajímavé je,  

že tentokrát se léčivo v tabletách se stejnou koncentrací retardující složky uvolňovalo rychleji 

z tablet s Prosolvem
® 

SMCC 90. Pro lipofilní matricové tablety je typický převážně 

mechanismus uvolňování léčiva eroze
25,37

 a ten je tedy nejspíš více podpořen u tablet 

obsahujících silicifikovanou mikrokrystalickou celulosu, v jejíž přítomnosti může docházet 

k difuzi, která by podpořila rychlejší uvolňování léčiva. Vyšší koncentrace glycerol-

dibehenátu zpomalila uvolňování léčiva více. Z hodnot směrodatných odchylek v tabulkách  

č. 24-25 vyplývá také menší variabilita uvolňovaného množství léčiva z lipofilních 

matricových tablet. 
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8. Závěr 

Závěr práce lze shrnout do následujících bodů: 

1. Celková energie lisování a energie na tření rostou s lisovací silou, jejich vyšší hodnoty 

vykazují tabletoviny s Prosolvem
®
 SMCC 90.  Hodnoty těchto energií u tabletovin 

s Prosolvem
®
 SMCC 90 snižuje Carbopol

®
 71G NF, u tabletovin s MicroceLacem

®
 

100 Compritol
®
 888 ATO. 

2. Energie lisování roste s lisovací silou. Průběh závislosti je dán průběhem závislosti 

energie akumulované tabletou, která je složkou této energie. Hodnoty energie lisování 

jsou vyšší v případě tabletovin s Prosolvem
® 

SMCC 90. Hodnoty u tabletovin  

s Carbopolem
® 

71 G NF jsou vyšší v případě tabletovin s oběma směsnými suchými 

pojivy. 

3. Plasticita klesá s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazují tabletoviny s Prosolvem
® 

SMCC 90. Hodnoty plasticity klesají vlivem nižší koncentrace obou retardujících 

složek v tabletovinách s oběma typy směsných suchých pojiv. 

4. Pevnost tablet v tahu roste s lisovací silou, pevnější výlisky poskytují tabletoviny  

s Prosolvem
® 

SMCC 90. Tabletoviny s Compritolem
® 

888 ATO poskytují pevnější 

výlisky než tabletoviny s Carbopolem
® 

71G NF v případě obou směsných suchých 

pojiv. 

5. Lipofilní matricové tablety uvolňují léčivo pomaleji než hydrofilní gelové matricové 

tablety. Nejrychleji uvolňují léčivo tablety s 15 % Carbopolu
® 

71G NF. Tablety 

s MicroceLacem
® 

100 uvolňují při stejné koncentraci Carbopolu
® 

71G NF léčivo 

rychleji než tablety s Prosolvem
® 

SMCC 90. V případě Compritolu
® 

888 ATO  

ve stejné koncentraci uvolňují rychleji léčivo tablety s Prosolvem
® 

SMCC 90. 
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