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Proč právě tablety? Tablety jsou dlouhodobě nejčastěji používanou lékovou formou jak co do počtu aplikací, tak i objemu výroby. Je tomu tak  
z mnoha důvodů. Jednotkové výrobní náklady na tablety jsou nižší než u jakékoli jiné, běžně dostupné lékové formy a kterápak lidská činnost 
není v dnešní době řízena, či ovlivněna náklady? Stejně důležité je také extrémně flexibilní dávkování, které lze vyvinout s velmi širokým spektrem 
konečných vlastností. Finální tableta musí splňovat řadu vlastností, včetně schopnosti dodat správné množství léčivé látky do tělního systému 
pacienta požadovanou rychlostí, a rovněž musí mít fyzikálně-chemické vlastnosti, které usnadňují manipulaci s lékovou formou, její podávání  
a uchovávání. Kromě toho musí splňovat zvláštní požadavky podle konkrétního typu. Například dispergovatelné tablety musí mít vhodnou 
velikost, pevnost, strukturu a stabilitu, ale také chuť a vůni. 

Obecně musí směs pro lisování tablet – tabletovina – splňovat tři 
klíčové požadavky:
• přiměřené tokové (sypné) vlastnosti,
• přiměřenou stlačitelnost,
• přiměřenou míru lubrikace.

Při použití moderních tabletovacích lisů nejsou tokové vlastnosti 
zpravidla problémem a kritické kvalitativní atributy tabletoviny, 
které způsobují největší problémy, jsou ty, které se týkají lisovacích 
a lubrikačních vlastností tabletoviny. Tyto atributy jsou však zřídka, 
pokud vůbec někdy, v rámci výrobního procesu měřeny, protože dosud 
nebylo možné je ve většině vývojových laboratoří nebo laboratoří 
kontroly hodnotit.

Nová technologie
Tento problém byl vyřešen vývojem řady nástrojů Gamlen. Jsou určeny 
k měření klíčových kvalitativních vlastností materiálů (léčivých látek, 
excipientů a tabletovin) pomocí malého, snadno použitelného analy-
zátoru kompaktace prášků – viz obr. 1. Vyobrazený nástroj modelové 
řady D lisuje tablety jednu po druhé lisovací silou nastavenou uživate-
lem. Síla, potřebná k oddělení tablety od čelní plochy lisovacího trnu,  
a poté síla potřebná k vysunutí tablety z lisovacího nástroje se měří – viz 
schéma na obr. 2. V průběhu procesu se měří síla působící na lisovací 
trn v závislosti na poloze trnu. Tablety jsou potom lámány uživatelem 
za podmínek měření radiální pevnosti. Při analýze dat pomocí analy-
tického systému Gamlen Dashboard se automaticky vygeneruje úplné 
vyhodnocení lisovacích a lubrikačních vlastností materiálu. Data jsou 
zobrazena ve formátu, který usnadňuje zjištění, kde se tableta nachází na 
měřítku kvality, a které aspekty vlastností produktu představují riziko. 
Během vývoje produktu se údaje používají k tomu, aby napomáhaly 
výrobci při zlepšování formulace a výrobního procesu. Během rutinní 
výroby se údaje využívají ke kontrole vlastností aktuální šarže oproti 
stejným zkouškám provedeným na předchozích šaržích, aby se zjistilo, 
zda došlo ke změnám v lisovacích nebo lubrikačních vlastnostech.   

Charakterizace tablet
Důležitá sada měření kompaktních vlastností byla nedávno stanovena v 
USP Monografii <1062. Tyto klíčové vztahy jsou zde definovány jako 
„stlačitelnost‟, „kompaktovatelnost‟ a „tabletovatelnost‟. Tyto vztahy 
jsou vypočítávány ze tří klíčových měření – lisovacího tlaku působícího 
na tabletu, napětí při lomu tablety při radiálním testu (TTFS) a hustoty 
tablety. Je třeba poznamenat, že stlačitelnost a kompaktovatelnost byly 
již dříve definovány v jiných oborech využívajících kompaktace (jako 
je prášková metalurgie). Stlačitelnost (podíl pevné fáze vs. lisovací 
tlak), kompaktovatelnost (podíl pevné fáze vs. radiální pevnost) a tab-
letovatelnost (lisovací tlak vs. radiální pevnost) spolu poskytují velmi 
úplný obrázek o kompaktačních vlastnostech materiálů. Jejich vztah 
je vidět v kompaktačním trojúhelníku – viz obrázek 3.

Úplný rozsah měření zaznamenávaný v Gamlen Dashboard je:
1. Kompaktační tlak (odvozený od lisovací síly a velikosti trnu).
2. Profil oddělovacího napětí a maximální oddělovací napětí (odvozené 

od odtrhávací síly a velikosti trnu).

3. Profil ejekčního napětí a maximální ejekční napětí.
4. Hustota tablety pod tlakem a po ejekci.
5. Profil tabletovatelnosti.
6. Profil kompaktovatelnosti.
7. Profil stlačitelnosti.

Obr. 1 – Gamlen modelové řady D

Obr. 2 – Činnost Gamlen modelové řady D

Obr. 3 – Kompaktační trojúhelník
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Se vstupy od hlavních farmaceutických skupin, včetně GSK, Pfizer, 
Sawai Pharmaceuticals a dalších, a pomocí údajů z literatury jsme vy-
vinuli výhodné pracovní limity a rozsahy pro všechny tyto parametry  
a snadno vysvětlíme, jak mohou být použity k hodnocení kvality tab-
let. Cílovou hodnotou tabletovatelnosti (kompaktační tlak vs. radiální 
pevnost tablety) je pevnost 2 MPa při tlaku 200 MPa. To bylo přijato 
většinou velkých farmaceutických společností jako žádoucí hodnota 
s nižší mezní hodnotou radiální pevnosti přibližně 1 MPa při stejném 
tlaku. Relativní hustota produktu je cílena na 90 % nebo méně, ačkoli 
skutečně hodnoty až 95 % nejsou výjimkou. Riziko formulací s vyso-
kou hustotou je nadměrné zhutnění a víčkování. Kompaktovatelnost se 
posuzuje vizuálně ze schématu kompaktovatelnosti tím, že se zjistí, zda 
je produkt ještě schopen podstoupit další kompaktaci i při nejvyšších 
zkoušených tlacích. V opačném případě je třeba očekávat problémy  
s výrobou, pokud se produkt nezlepší. 

Měření týkající se lubrikace jsou odvozena z měření oddělení tablety 
od trnu a ejekce. Ejekční napětí by nemělo přesáhnout 5 MPa, i když 
u některých produktů je i tato hodnota příliš vysoká; bylo zjištěno, že 
problémy způsobují i některé produkty s ejekčním napětím menším než 
1 MPa. Neexistuje žádná dohodnutá norma pro oddělovací napětí (od-
tržení), ale doporučujeme podobný limit jako u ejekce. U obou měření 
(ejekční a oddělovací napětí) je principem rizika štípání a lepení, i když 
v některých případech může špatná lubrikace také způsobit víčkování. 

Hodnocení excipientů
Důležitou vlastností pomocné látky, zejména pokud je určena k pou-
žití jako činidlo pro přímé lisování, je její schopnost do sebe začlenit 
léčivé látky bez toho, aby vykazovala nepříznivé účinky na vlastnosti 
tablety.  Pokud by byl excipient schopen přijmout pouze malý podíl 
léčivé látky, byla by jeho hodnota jako látky pro přímé lisování zcela 
jasně omezená. Tento požadavek byl poprvé vyhodnocen v sedmde-
sátých letech minulého století (odkazy). V této studii jsme hodnotili 
přídavek špatně stlačitelné léčivé látky – kyseliny askorbové (AA) – na 
tabletovací vlastnosti proprietární látky pro přímé lisování EASYTAB 
prosolv. Byla připravena řada směsí zahrnujících rostoucí množství 
AA a byla lisována v určitém rozsahu lisovacích tlaků. Výsledky jsou 
uvedeny níže.

Tabletovatelnost
Obecně přijímaným cílem pro tabletovatelnost je lomová pevnost 
nejméně 2 MPa při lisovacím tlaku 200 MPa. TTFS 1 MPa při tlaku 
200 MPa je minimum, které bude pravděpodobně přijatelné pro výrobu 
ve velkém měřítku; nižší hodnoty vedou k problémům s manipulací  
s tabletami a riziku víčkování v důsledku přelisování. Tato mez je 
založena na všech rozsáhlých studiích a byla nezávisle přijata většinou 
významných farmaceutických společností. 

Data pro EASYtab jsou zobrazena na obr. 4. EASYtab má velmi vy-
sokou tabletovatelnost, která je sotva ovlivněna přidáním účinné látky 
kyseliny askorbové a je velmi vzdálena od růžové oblasti s vysokým 
rizikem. To ukazuje, že tento materiál má vysokou toleranci dokonce 
i pro velká množství nestlačitelného materiálu.

Obr. 4 – Profil tabletovatelnosti

Kompaktovatelnost
Čím nižší je pórovitost tablet, tím je pravděpodobnější, že budete mít 
problémy s výrobou. V grafu kompaktovatelnosti, zobrazeném na obr. 
5, se hustota tablety postupně zvyšuje, což pravděpodobně souvisí se 
sníženou pórovitostí tablet. (Vzhledem k tomu, že se mění složení 
směsi, změní se i absolutní hustota materiálu, ale v této studii nebyla 
hustota měřena).     

Je možné, že tento materiál ve svém výchozím stavu a formulaci  
40 % AA dosáhnou svých limitů stlačitelnosti při nejvyšším použitém 
tlaku (300 MPa). Maximální hustota těchto vzorků byla při použitém 
tlaku 240 MPa se snížením hustoty při 300 MPa. Toto pozorování by 
vedlo k dalšímu zkoumání, zda formulace skutečně dosáhla své meze 
stlačení.  

Obr. 5 – Graf kompaktovatelnosti

Ejekční napětí
Ejekce je v současné době primárním měřením, které se používá  
k posouzení lubrikačních vlastností. Na základě rozsáhlých zkušeností 
vedou produkty s ejekčním napětím vyšším než 5 MPa k problémům 
s kompaktací, včetně štípání, lepení a víčkování. Ejekční napětí všech 
formulací EASYtab bylo mimo problémovou zónu v růžové barvě  
– viz obr. 6. Nepříznivý dopad léčivé látky však lze jasně vidět. Ejekční 
napětí se stále zvyšuje se zvyšujícím se obsahem AA. Jakákoli kon-
centrace AA okolo hodnot testovaných v této studii by pravděpodobně 
způsobila problémy.

Obr. 6 – Ejekční napětí

Oddělovací napětí
Oddělovací napětí nebo síla při odtržení trnu je méně studovaným 
zdrojem problémů s lisováním tablet. Byly však nalezeny jasné vazby 
mezi oddělovacím napětím a problémy se štípáním tablet. U většiny ma-
teriálů jsou hodnoty oddělovacího a ejekčního napětí podobné; některé 
materiály mají mnohem větší oddělovací napětí než ejekční, jiné mají 
mnohem nižší oddělovací než ejekční napětí. V případě EASYtab byly 
oddělovací a ejekční síly podobné – viz obr. 7. Zvyšující se množství 
„léčivé‟ látky způsobilo zvýšenou oddělovací sílu a maximální použitá 
koncentrace se blížila hranici přijatelnosti.
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Obr. 7 – Oddělovací napětí Shrnutí a závěry
Tato malá studie byla dokončena během několika hodin a vyžadovala 
jen několik gramů materiálu. Jasně ukazuje vliv změn ve složení formu-
lace na stlačitelnost a lubrikační vlastnosti modelového systému. Údaje 
jasně ukazují dopad přídavku modelové substance léčiva na pomocnou 
látku se změnami v tabletovatelnosti, kompaktovatelnosti a lubrikačním 
chování. Více informací je dostupných na našich webových stránkách 
www.gamlentableting.com. Tento systém je přijímán společnostmi 
po celém světě, aby pomohl našim zákazníkům vyrábět lepší tablety.

Překlad Petr Zámostný ve spolupráci s firmou  
TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.


