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Bolest je v současnosti jeden z nejčastějších důvodů návštěv lékaře. Chronická 

bolest doprovází mnohé zdravotní problémy a proto její bezpečné, rychlé a dlouhotrvající 

potlačení je v zájmu zvýšení kvality života řady pacientů. Pro léčbu bolesti se 

v současnosti využívá celá škála analgetik s řízeným uvolňováním, z nichž 

k nejpoužívanějším patří léčiva s účinnou látkou tramadol hydrochlorid. V roce 1998 se 

tramadol stal nejvíce používaným analgetikem s centrálním působením. Jednou z jeho 

hlavních výhod je kombinace opioidního a neopioidního mechanismu působení. 1 

Cílem této práce je studium uvolňování tramadol hydrochloridu 

z matricových tablet obsahujících směsné suché pojivo Prosolv 90® nebo 

Disintequik™MCC 25 a porovnání těchto tablet s komerčními léčivy. 

 Směsná suchá pojiva jsou perspektivní pomocné látky pro přímé lisování tablet. 

A to především proto, že snižují počet potřebných pomocných látek v tabletování a tím se 

redukuje výrobní čas. Disintequik™MCC 25 se skládá z 75% z monohydrátu α-laktózy a 

25% z mikrokrystalické celulózy, které jsou zpracované do jediného produktu. 

Prosolv90® se skládá z 98% mikrokrystalické celulózy a 2% koloidního oxidu 

křemičitého. 

Během experimentů byly připravovány (ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou 

UK v Hradci Králové) tablety obsahující 100mg účinné látky tramadol hydrocholridu, 

směsné suché pojivo (Prosolv® nebo Disintequik™), metolosu M4M (30, 50%) nebo 

viskóznější M100M (30, 50%) a mazadlo stearan hořečnatý (5%). Rychlost uvolňování 

účinné látky z těchto tablet byla studována pomocí disolučního testu při různých 

hodnotách pH. Získané disoluční profily byly vyhodnoceny pomocí vhodných kinetických 



modelů a hodnoty rychlostních konstant uvolňování tramadol hydrochloridu z testovaných 

léčiv byly porovnávány s komerčními léčivy (originální léčivo Tramal® retard a 

generikum Tralgit® SR).  
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