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Ava¡nsanat

Työn låhtökohtana oli tutkia fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisten lääke-
aineiden (teofylliini, ibuprofeeni ja furosemidi) pelletointiprosessia ja muodostuvien pel-
lettien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Myös rakeistusnesteen ja apuaineen
määrän vaikutusta kyseisiin ominaisuuksiin tutkittiin.

Käytetyt lääkeaineet ja apuaineet karakterisoitiin; mm. niiden hiukkaskoko , tiheys ja
ominaispinta-ala mitattiin sekå tutkittiin hiukkasten morfologiaa ja aineiden kiteisyys-
astetta ja kidemuotoa. Låäkeaineet poikkesivat toisistaan hiukkaskooltaan, -muodoltaan
sekä pintarakenteeltaan. Mitatut ominaispinta-alat korreloivat hyvin hiukkaskokotulosten
kanssa. Apuaineet olivat kaikki muodoltaan ja pintarakenteeltaan kuitumaisia.
Apuaineiden hiukkaskokomittausten tulokset poikkesivat valmistajien antamista arvoista.
Käytetty hiukkaskoon mittausmenetelmä ei anna todellista kuvaa epäsymmetristen tai
pitkänomaisten hiukkasten suuruudesta. Lääkeaineet olivat kaikki hyvin kiteytyneitä ja
apuaineet amorfisia. Polymorfiamuutoksia ei havaittu jauhamisen seurauksena.

Pelletointi suoritettiin ekstruusioon ja sferonisaatioon perustuvalla NICAR-laitteistolla.
Prosessin eri vaiheita seurattiin NICAM-mittausohjelmistolla; mm. laitteiden virta-arvoja ja
massan låmpötilamuutoksia sekä laitesäätöjen toimivuutta tarkkailtiin. Rakeistusvaiheessa
ongelmana oli tiettyjen formulaatioiden heikko valuvuus. Jauheen valuminen tasaisesti
olisi tärkeäå, jotta muodostuisi kosteudeltaan homogeenista raemassaa. Ekstruusio-
vaiheessa liukoisuudeltaan toisistaan poikkeavat lääkeaineet vaikuttivat erilaisesti
pursottimen virta-arvoihin. Kun lääkeaine liukeni käytettyyn rakeistusnesteeseen. virta-
arvot laskivat säännönmukaisesti rakeistusnestemäärän kasvaessa. Liukenemattomalla
lääkeaineella ei rakeistusnesteen määrällä ollut vaikutusta virta-arvoihin. Myös
lääkeaineen hiukkaskoko vaikutti virta-arvoihin. Pyöristysvaiheessa havaittiin selvåsti
pelletoitavan massan tarttumista toisiinsa ja laitteiston osiin, kun vesipitoisuus oli korkea
tai käytetty apuainemäärä pieni. Laitesäädöt pysyivät kohdallaan kaikissa pelletointi-
erissä.

Pellettien om¡naisuuksia tutkittiin fysikaalisiteknologisilla menetelmillå. Eri lääkeaineesta
tehdyt pelletit poikkesivat toisistaan mm. muodoltaan ja pintarakenteeltaan. lbuprofeenista
ja furosemidistä muodostui sopivalla rakeistusnestemäärällä säännöllisen muotoisia ja
sileäpintaisia pellettejä. Kun taas kaikki teofylliinipelletit olivat muodoltaan epåsännöllisiä
ja pinnaltaan epätasaisia. Jauhetusta ibuprofeenista valmistetut pelletit olivat huomat-
tavasti sileäpintaisempia verrattuna jauhamattomasta massasta tehtyihin pelletteihin.
Millään lääkeaineella alhaista kuluvuutta ja ryhmän parasta kokojakaumaa ei saatu
samalla rakeistusnestemäärällä. Sen sijaan suuret kaato- ja tärytiheysarvot sekä ryhmän
paras kokojakauma korreloivat keskenään. Dissoluutiokokeiden tulokset viittasivat siihen,
että lääkeaineen vapautumisnopeus olisi riippuvainen käytetyn rakeistusnesteen
määrästä sekä myös låäkeaineen liukoisuudesta.
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