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Tutkimus kuului osana suurempaan Sotilasapteekin ja farmasian laitoksen teknologian osaston hankkeeseen,
jonka yhtenä päätavoitteena oli kehittää sellaisia kenttälääkintään sovelruvia rablertiformulaarioira, jotka kyerään
valmistamaan kiisiajan tuotanto-olosuhteissa ja mahdollisimman omava¡aisesti kotimaisista raaka-aineista.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luonnonoh¡at2irkkelysten ja substituoitujen oh¡atärkkelysten hiukkas-
ja aineominaisuuksia sekä tutkia erilaisten ohratärkkelysten ja maissitåirkkelyksen soveltuvuutta apuaineeksi high
shear -rakeistuksessa. Lisåiksi tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida high shear -rakeistusprosessi, josia
apuaineina käytetään ohratrirkkelystä ja laktoosia.

Kahden luonnonohratärkkelyksen, kolmen substituoidun ohratåakkelyksen, maissitärkkelyksen ja
laktoosimonohydraatin hiukkas- ja aineominaisuudet tutkittiin. Eri tåirkkelyksiä rakeistettiin high shear -
rakeistirnella yhdessä laktoosin kanssa. Rakeistusnesteenä käytettiin lO Vo PVP-vesiliuosta. Rakeiden þsikaalisetja farmaseuttiset ominaisuudet sekä niiden tabletoitavuus tutkittiin. Yhden luonnonoh¡atärkkelyksen high shear -
rakeistusta optimoitaessa tutkittiin central composite design -koekaavion avulla rakeistettavan massan
koostumuksen, sideaineen (PVP) mäåirän sideaineliuoksessa ja rakeistusajan vaikutuksia erilaisiin raevasteisiin.
Rakeista puristettiin tabletteja ja tablettien ominaisuudet tutkittiin.

Substituoitujen ohratärkkelysten hiukkas- ja aineominaisuudet poikkesivat luonnontdrkkelysten vastaavista
ominaisuuksista, ja mitä korkeampi substituutioaste oli, sitä selvemmät olivat erot.

Substituoituja ohrattirkkelyksiä sisältävien rakeiden kokojakauma oli kapea (parempi valuvuus), mutta
substituoitujen ohratärkkelysten voimakkaasta hydrofobisesta luonteestajohtuen pienten rakeiden osuus rakeissa
oli suuri, eikä aineiden tämän vuoksi voida katsoa soveltuvan kovin hyvin high shear -kostea¡akeistukseen.
Luonnontärkkelyksiä sisältävien rakeiden kokojakauma oli leveä. Substituoituja ohratärkkelyksiä rakeistettaessa
rakeistuksen saanto oli kuitenkin parempi kuin luonnontåirkkelyksiä rakeistettaessa. Kahta eniten substituoitua
ohratärkkelystä sisältävien rakeiden puristuvuus tabletoitaessa oli huomattavasti parempi kuin vähiten
substituoitua tai luonnontdrkkelyksiä sisältävien rakeiden. Substituoituja ohratärkkelyksiä sisältävistä rakeista
puristettujen tablettien kulutuskestävyys oli parempi kuin luonnontärkkelystä sisältävistä rakeista puristettujen
tablettien. Eniten substituoitua ohratärkkelystä sisältävistä rakeista purisrerur tabletit hajosivat ja la:ikeaine
vapautui niistä erittäin hitaasti ja siksi voimakkaasti substituoidun ohratärkkelyksen käyttö lääkeaineen
vapautumista säätelevänä apuaineena esimerkiksi matriksityyppisissä depottableteissa näyttää lupaavalta
mahdollisuudelta jatkossa.

Luon no nohratiAkkelyksen osuus laktoosi-tärkkelys -täyteaineseoksessa vaikutti eniten mitattuihin raevasteisi n
high shear -rakeistusprosessia optimoitaessa. Mirä suurempl oli oh¡atärkkelyksen maara täyteaineseoksessa, sitä
paremmat valumisominaisuudet rakeil la ol sitä parempl rakeistuksen saanto ol Mirä plenempl
ohratdrkkelyksen maa"ra oli, sirä suurempl oli rakeiden koko Ja sirä lujempla tabletteja niistä vortlln puristaa.
S ideaineen määrä S ideaineliuoksessa vaikutti rakeiden ominaisuuks ln SI ten, että rakeista punstettuJen tablettien
murtol uJ uus oli suurt n s ideai nepr toisuuden ol lessa nol I0 5 7o, mutta plenenr tärä suuremmt lla

kasvatti rakeista tablettien murtol uutta.
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