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Tässä tutkimuksessa selvitettiin apua¡ne¡den va¡kutuksia vapaiden enterokalvojen

mekaanis¡in ominaisuuksiin, kosteudenläpäisyyn ja merkkiaineen vapautumiseen.

Apuaineilla vo¡daan muokata päällystekalvojen ominaisuuksia ja niitä ovat mm.

pehm¡te, stabilointiaine ja väriaineet. Tässä työssä vapaat kalvot ja tablettien
päällystekalvot valmistettiin selluloosajohdosten neutraloiduista, vesiliukoisista
ammon¡umsuoloista. Pehmitteinä käytettiin triasetíinia, polyetyleeniglykolia sekä

dietyylittalaattia. Stabilointiaineena oli magnesiumhydroksidi, jonka tehtävänä on

estää kalvojen sisältämien vapaiden happojen aiheuttamaa hydrolyysiä. Vapaat

kalvot sumutettiin teflonpinnalle n. 55 pm paksuiseksi kerrokseksi. Kalvojen

mekaaniset ominaisuudet tutkittiin aineenkoestuslaitteella, jolla mitattiin kalvojen

murtum¡sta, venymää ja elastisuutta. Kosteudenläpäisy mitattiin hygroskooppisen

aineen painonnousuna. Lääkeaineen vapautuminen tutkittiin mittaamalla ajan

funktiona läåkeaineen vapautumista påällystetyistå tableteista. Vapaiden kalvojen

mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttivat sekä pehmitteen että stabilointiaineen määrä.

Näiden yhteisvaikutus kalvojen elastisuuteen oli erittäin merkitsevä. Stabilointiaine

suurina määrinä vaikutti kalvojen ominaisuuksiin muuttamalla kalvojen

kiderakennetta. Kosteudenläpäisy hidastui kiteisyyden kasvaessa. Lääkeaineen

vapautumiseen stabilointiaineen määrällå oli suurin vaikutus. Magnesiumkarbonaatti
liukeni vapautumiskokeessa väliaineena käytettyyn 0,1 N HCI:oon aiheuttaen

merkkiaineen ennenaikaista vapautumista. Tämän työn perusteella voidaan sanoa,

että selluloosajohdosten, seltuloosa-asetaattiftalaatin ia selluloosa-asetaatti-
trimellitaatin vesiliukoisista ammoniumsuoloista on mahdollista saada aikaan hyvä

e nteropääl lystekalvo.
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