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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, m¡ten pyöristys ja kuivaus va¡kuttavat
pellettien kokoon, muotoon, huokoisuuteen ja lääkeaineen migraatioon. Pelletit
valmistettiin ekstruusio/sferonisaatio -menetelmällä. Koejärjestely noudatt¡ f-
koekaaviota. Pyöristysnopeuden arvot olivat 500, 700 ja 900 rpm. ja pyöristysajan
arvot 5, 10 ja 15 min. Kuivausvaiheessa muuttujana oli lämpötila, jonka arvot olivat
25, 45 ja 65"C. Vertailuna kuivattiin osa pelleteistä kylmäkuivausmenetelmällä.
Toistoerät valmistettiin keskipistearvoilla sekä HPMC:aa sisältävästä että pelkkää
mikrokiteistä selluloosaa apuaineena sisältävästä massasta.

Pelleteistä tutkittiin koko ja muoto tietokoneavusteisen kuva-analyysin avulla,
huokoisuus elohopeaporosimetrian avulla, pelletin ulkopinnan ja sisäosan rakenne
pyyhkäisyelektronimikroskopian avulla, lääkeaineen sijainti elektronidispersiivisellä
röntge nanalyysi lla sekä lääkeai neen vapautu m i ne n.

Pyöristysnopeudella havaittiin olevan enemmän vaikutusta pellettien kokoon ja
muotoon kuin pyöristysajalla. Nopeutta lisäämällä minimihafkaisija kasvoi ja
maksimihalkaisija pieneni ja vastaavasti pinta-ala ja kehä pienenivät.
Pyöristysnopeutta ja -aikaa lisättäessä pelleteistä tuli pyöreämpiä, koska
maksi mi halkaisija pie ne n i samanaikaisesti mi n i mi hal kaisijan kasvaessa.

Pyöristysnopeuden lisääminen vähensi pellettien huokoisuutta. Pyöristysajan
lisääminen aiheutti läåkeaineen migraatiota pelletin pintaosaa kohti.

Lämpökaappikuivaus aiheutti pellettien pienenemistä. Koon muutos tapahtui
yhtäläisesti joka suuntaan, joten sillä ei ollut vaikutusta pellettien muotoon.
Kylmäkuivauksessa pellettien koko ei muuttunut, koska jäätyessään vesi laajeni ja
esti pelletin pienenemisen. Kylmäkuivaus aiheutti em. ilmiön vuoksi myös pellettien
huokoisuuden lisääntymisen. Kuivaustämpötílaa nostettaessa voitiin havaita
lääkeaineen migraatiota pelletin pintaa kohti. Kylmäkuivaus ei aiheuttanut
mig raatiota, koska eteissä ol ut VESI subl moitu ja ääke aine ei näin päässytpell
ku lkeutumaan pel etissä.
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