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Tässä työssä kuvataan Farmasian teknologian osaston atomivoimamikroskoopin
hankinta- ja käyttöönottovaiheen mittauksia. Laitteen oston ja asennuksen jälkeen
laitteella tutkittiin useita erilaisia näytteitä, jotta voitiin selvittää mikroskoopin käyttö-
aluetta ja eri näytteiden mittaamiseen liittyvíä erityispiirteitä. Tärkeimpiä näytteitä täs-
sä työssä ovat eri kehitysversiot osastolla valmistetuista tablettien päällystykseen
tarkoitetuista tärkkelyskalvoista, natr¡um- ja kaliumkloridikiteet sekä tabletit, teofyllii-
nikiteet ja teobrom idi-PVP -tabletti.

Atomivoimamikroskoopilla pystyttiin suhteellisen lyhyellä harjoittelulla tuottamaan
varsin tarkkoja kuvia, mutta kuvien tulkinta ja mahdollisten kuvausvirheiden tunnis-
taminen vaatii kokemusta. Erityisesti faasierotuskuvissa mahdollisten virheellisten
faasierojen tunnistaminen on vaikeaa. Tärkkelyskalvoista atomivoimamikroskoopilla
on mahdollista löytää erilaisia rakenteita riippuen pehmittimen määrästä ja laadusta.
Tärkkelyskalvoista tehdyt löydökset voidaan jakaa selviin kiteisiin, kuitu- tai ketjumai-
siin rakenteisiin ja pyöreisiin kuplaa muistuttaviin rakenteisiin. loni- ja teofylliinikiteistä
on mahdollista saavuttaa resoluutio, jossa kiteistä nähdään ja voidaan mitata muu-
tamien molekyylikerrosten paksuisia portaita. Yhden molekyylikerroksen paksuisten
portaiden mittaus ei kuitenkaan onnistunut luotettavasti. Suurin syy huonoon reso-
luutioon oli näytteen liian suuri epätasaisuus. Tablettien pinnasta atomivoimamikro-
skoopilla on mahdollista pinnanmuodon lisäksi saada tietoa viskoelastisten ominai-
suuksien jakaantumisesta faasierotuksen ja voimamodulointimikroskopian avulla.
Tässä työssä saatujen tulosten perusteella atomivoimamikroskooppi soveltuu farma-
sian teknologiassa tutkittaville näytteille ja sillä on mahdollista saada näytteistä sel-
laista uutta tietoa, jota tähänastisilla tutkimusmenetelmillä ei ole mahdollista saavut-
taa.

Työn laji - Arbetets art - Level

Kokeellinen pro gradu

Oppiaine - Läroämne - Subiect

Farmasian teknologia

Työn nimi - Arbetets t¡tel - Title

Atom ivoimam i kroskoopin kävttöönotto Farmasian teknoloqian osastol la

Tekijä - Författare - Author

Seitavuopio, Paulus Juhana

Tiedekunta/osasto - Fakultet/Sektion - Faculty

Matemaattis-luonnontieteellinen

Aika-Datum-Date

Lokakuu 1999

Laitos - lnstitution - Department

Farmasian laitos

70+ 51 (liitteet)
Sivumäärä - Sidoantal - Number of Pages


