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Vaikka fraktaaligeometria kåisitteenä ja tutkimuskohteena ei olekaan aivan uusi, nün farmasian

teknologiassa sen hyödyntäminen ja soveltaminen on ollut suhteellisen vtihäistíi. Vain muutamia

tutkimuksia on löydettävissä aiheesta ja nüssäkin on l¿ihinn¿i tutkith¡ farmaset¡ttisten partikkeleiden

fraktaalizuutta menemättä sen pidemmälle sovellutuksün tai vertailevaan ja korreloivaan

tutkimukseen nåiiden tutkittavien objektien muihin fysikaalisürL farmaseuttisün tai kemiallisün

ominaisuuksiin.

Täm¿in tutkimuksen tarkoituksena olikin tutkia leijupetirakeistimella valmistettujen rakeiden

fraktaalisuutta ja yntt¿i¿ koneloida mitattr.rja fraktaalidimensioita rakeist¿ aiemmin mitattr¡ihin

ominaisuuksün. Tutkimuksessa ka¡ettün kahdenlaisia rakeita: teo$llünia vailaftavana aineena

sis¿ilt¿vi¿ lääkeainerakeita ja toisaalta pelkästään laktoosista ja glukoosista valmistettuja rakeita.

Teofyllünirakeista tutkimukset suoritettiin lopullisista rakeist4 kun taas laktoosi- ja glukoosirakeita

tarkasteltiin koko rakeistusprosessin ajan lisätyn rakeistusnesteen määrän funktiona lopullisiin
valmüsiin rakeisiin asti.

Kaikilla kolmella eri rakeilla havaittiin lopullisen fraktaalidimension olevan lähes sama. T¿im¿in

arveltiinjohtuvan siitti että mitattu frahaalidimensio on enemmän sidoksissa itse rakeistr¡sprosessiin

kuin valmistusaineiden ominaisuuksiin.

Verrattaessa glukoosia ja laktoosia todettün glukoosirakeiden saa\ ¡ttavan nopeammin

rakeistusprosessin kestäessä lopullisen fraktaalidimension arvon la¡in laktoosirakeet.

Elektronimikroskooppikuvista nähtiir¡ että laktoosilla oli ensimmäisessä näytteenottovaiheessa
glukoosiin verrattuna läsnä huomattavasti enemmän aggregoitumatonta jauhetta. T¿imä aiheutti
laktoosin fraktaalidimension suuremman arvon, sillä jauheiden fraktaalidimensiot olivat suurempia
kuin rakeiden.

Glukoosilla havaittiin rakeiden kaswnopeudessa alkuvaiheen kasrun olevan nopeampaa kuin
laktoosilla. Rakeiden kasvunopeuden ja fraktaalidimension välillä oli havaittavissa positüvista

korrelaatiota.
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