
j

i
i
t
¡

I

f
¿

i
f

I
1i
:

I
!
t,

i

i
;

HELSINGIN YLIOPISTO _ HELSINGFORS UNIVERSITET _ UNIVERSITY OF HELSINKI

Iuih tietoja - Ovriga uppgifter - hrtber hlormation

Silytyspaitta -
t'armasian

Fõnaringsstãlle - fhere Deposited

laitos, teknologian osasto

Avainsa¡at l{yckelord Ket fords

matriksipelletti HPM C NaCMC pr0pran0 lolihydroklo ridi hydrofiilinen matriksi

Tüv btctnli - Rcfcnt - Abstract

iyön ta*oituksena oli tutkia koostumuksen, hydroksipropyylimetyyliselluloosan (HPMC) ja

natriumka¡boksimetyyliselluloosan (NaCMC) määrän ja viskositeetin, vaikutusta
propranololihydrokloridin (PHCI) vapau tumiseen sekä pellettien kokoon ja muotoon.

Pelleteissä oli l0 7o vesiliukoista l?ilikeainetta PHCI:a ja90 Vo matriksia.Matriksin koostumuksen

valinnæsa käytettiin apuna 32 faktoriaalista koejärjestelyil Muuttujina olivat HPMC ja NaCMC,
joiden tasot ol¡vat 0, 3 ja 6 Vo. Molemmista muuttujista käytettiin matala- ja kofteaviskoosia
laatua- Pelletit valmistettiin ekstruusio/sferonisaatio{n enetelm¿illä NICA-Iaitteistolla"
Rakeistusnesteenä oli tislattu vesi. Pelleteistä tutkittiin PHCI:n vapautuminen fosfaattipuskuri pH

6,8:ssa- Pellettien kokoa ja muotoa tutkittiin kuva-analyysilaitteistolla, ja pellettien piruran

ominaisuuksia pyyhkäi syelektronimikroskoopin av ulla.

PHCI:n vapautumisen havaittiin koneloivan voimakkaa¡nmin HPMC:n kuin NaCMC:n määrälin.

Matalaviskooseilla laaduilla PHCI:n vapautuminen hidastui HPMC:n tai NaCMC:n mliärlin
kasvæssa- HPMC:lla saat¡in aikaan hitaampi vapautuminen verrattuna NaCMC:aan. Kun tutkittiin
keskipiste+riã, jotka sisälsivät sekä HPMC:aa ja NaCMC:aa 3 9o (matala- tai korkeaviskoosia
laatua), ei PHCI:n vapautumisessa havaittu minkÍüinlaisia eroja erien vlilillä, koska
korkeaviskooseilla laaduilla muoto kompensoi viskositeetin vaikutuksen vapautumiseen.
Ekstrudaatista PHCI vapautui nopernmin kuin pelleteistli Pellettien maksimihalkaisija kævoi
NaCMC:n ja korkeaviskoosin HPMC:n mälirän kævaessa ja siten myös pellettien
pitkilnomaisuuden kasvaessa, tâllöin myös pellettien kehåin pituus ja pellettien pinta-ala kasvoi.
Korkeaviskoosin HPMC:n vaikutus oli lineaa¡inen kaikkiin kokoparametreihin. Kun molemmat
muuttujat olivat matalaviskooseja, pellettien muodon havaittiin koneloivan vahvemmin NaCMC:n
kuin HPMC:n määrään siten, että NaCMC:n mälirän kævæssa pelletit olivat pitkänomaisempia.
Matalaviskoosin HPMC:n määl'Íin lisäyksellåi ei ollut vaikutusta muotopar¿unetEihin.
Kofteaviskooseilla laaduilla HPMC koneloi voimakkaammin muotoparametreihin. Pyyhkäisyelek-
tmnimikroskooppikuvista havaittiin pellettien muodon vaikuttavan pinnan ominaisuuksiin.
Pyöreiden ja llihes pyöreiden pellettien pinta oli tasaisempi ja pintaan aukeavien huokosten mÍiärä
pienempi kuin pitkåinomaisilla pelleteillä
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