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1 JOHDANTO 

 

Biotiini on vesiliukoinen vitamiini, joka toimii koentsyyminä lukuisissa 

aineenvaihduntareiteissä ihmiselimistössä. Biotiinia markkinoidaan erityisesti sen 

hiuksien ja kynsien kasvua edistävien vaikutuksien perusteella, ja sen käyttö on yleistynyt 

viime vuosina (Patel ym. 2017).  

 

Biotiinia on tutkittu myös MS-taudin oireiden hoidossa. Tulokset ovat olleet tähän 

mennessä osittain ristiriitaisia. Tourbah ym. (2016) raportoivat RCT-tutkimuksensa 

pohjalta, että progressiivista MS-tautia sairastavien potilaiden osajoukossa korkea-

annoksinen biotiini (100 mg x 3) helpotti taudista johtuvia oireita. Toisaalta 

jatkotutkimuksessaan Tourbah ym. (2018) eivät havainneet tilastollisesti merkitsevää 

eroa biotiini- ja plaseboryhmän välillä. Biotiinin potentiaalisen MS-taudin oireita 

helpottavan vaikutuksen arvellaan johtuvan biotiinin mahdollisesta vaikutuksesta 

hermosolujen aksonien remyelinaatioon sekä aksonien hypoksian lieventämisestä (Sedel 

ym. 2015, Evans ym. 2018). 

 

MedDay-lääkeyritys patentoi 100 mg:n vahvuisen biotiinikapselin (MD1003), ja aloitti 

642 potilaan suuruisen faasi III– tutkimuksen, joka lopetettiin 2020 maaliskuussa. Samaa 

tutkimustulosta ei pystytty toistamaan suuremmassa kliinisessä tutkimuksessa. MD1003 

osoittautui kuitenkin turvalliseksi faasi II- tutkimuksissa ALS-potilailla 300 mg:n 

päiväannoksilla ja biotiiniryhmän potilaiden hengitysvasteen havaittiin heikentyneen 

vähemmän kuin plaseboryhmällä (Juntas-Morales ym. 2019). 

 

Tällä hetkellä Suomen lääkemarkkinoilla ainoa myyntiluvallinen biotiinia sisältävä 

lääkevalmiste on Bayer-lääkeyrityksen markkinoimat monivitamiini Berocca-tabletit 

sekä Berocca-poretabletit, joissa kummassakin biotiinin määrä on 0,15 mg. Vahvimmat 

biotiinivalmisteet ovat ravintolisiksi rekisteröityjä biotiinitabletteja -ja kapseleja, joilla on 

useita markkinoijia. Suomen markkinoilla ravintolisissä biotiinin suurin vahvuus on 5 

mg, ja internetin verkkokaupoista on ostettavissa 10 mg:n vahvuisia biotiinitabletteja. 

Yliopiston Apteekki valmistaa 100 mg:n biotiinikapseleita manuaalisesti 

kapselointilaitteella sairaalakäyttöön. Kuukausittaiset tilausmäärät ovat olleet noin 1300 
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kapselia (kuva 1). Biotiinikapselien manuaalinen valmistus on osoittautunut osoittautunut 

resursseja kuluttavaksi prosessiksi, joten gradutyön tavoitteena oli kartoittaa, onko 

suuriannoksisia biotiinitabletteja mahdollistaa valmistaa tehokkaammin teollisen 

mittakaavan prosessina. Tuotekehityksen päätöksenteon tukemiseksi gradutyön 

tavoitteena oli myös kartoittaa biotiinin fysikoteknisiä ominaisuuksia. Biotiinin 

fysikoteknisiä ominaisuuksia kuten kideominaisuuksia, valuvuutta, hygroskooppisuutta, 

todellista tiheyttä ja puristuvuusominaisuuksia ei ollut aiemmin julkaistu kirjallisuudessa. 

 

  

 

Kuva 1. Yliopiston Apteekilta keskimäärin kuukausittain tilatut vahvat 100 mg 

biotiinikapselit (kpl). 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Biotiinin fysikokemialliset ominaisuudet 

 

Biotiinimolekyyli (heksahydro-2-oksi-1H-tieno[3,4-d]imidatsoli4-pentaani-happo) 

koostuu valeriaanahaposta, joka on liittynyt rikkiä (tiofeeniosa) ja typpeä 

(imidatsoloniosa) sisältävään bisykliseen rengasrakenteeseen (kuva 2). Molekyylissä on 

kolme kiraalista hiiliatomia, ja kahdeksan mahdollista stereoisomeeriä. Luonnossa 

esiintyvän D-biotiinin renkaat ovat sitoutuneet toisiinsa cis-tyyppisesti, ja asettuneet 

kulmaan toistensa suhteen. Euroopan farmakopean määrittelemä L-biotiinin 

konfiguraatio on muotoa 3aS, 4S, 6aR.  

 

 

 

Kuva 2. Biotiinin kemiallinen rakenne. Biotiini sisältää happaman 

valeriaanahapporakenteen, joka on liittynyt tiofeenin ja tetrahydroimidatsolonin 

muodostamaan bisykliseen rengasrakenteeseen. 

 

2.1.1 Biotiinin muodostamat vetysidokset ja happo-emäs luonne 

  

Biotiinimolekyylissä on kolme vetysidoksen luovuttajaa ja neljä vastaanottajaa (Pubchem 

Database 2020a). Biotiinin ja streptavidiiniproteiinin muodostama kompleksi on yksi 

vahvin luonnosta löytyvä molekyylien välinen sidos (Liu ym. 2016). Biotiinin ja 

streptavidiinin välille muodostuvat kahdeksan kriittistä vetysidosta on esitetty kuvassa 3 

(Liu ym. 2016). Biotiinin valeriaanahappo- sekä ureido-osan elektronegatiiviset 

happiatomit kykenevät muodostamaan vetysidoksia vapailla elektronipareillaan. Myös 
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tiofeeniosan rikkiatomilla, sekä ureido-osan typpiatomeilla on vastaava kyky. Biotiini on 

heikko happo (pKa 5,2), ja sen isoelektroninen piste on pH:ssa 3,5. Biotiinin 0,01 % 

vesiliuoksen pH on 4,55 (Dziemba 2004). 

 

Kuva 3. Biotiinin ja streptavidiinin välisen kompleksin vetysidosverkosto. BTN = 

Biotiini. Liu ym. (2016). 

 

2.1.2 Liukoisuus ja logP 

 

Biotiini on jokseenkin vesiliukoinen (engl. slightly water soluble); sen vesiliukoisuus on 

220 mg/l (Pubchem Database 2020). Liukoisuus etanoliin on samaa luokkaa 

vesiliukoisuuden kanssa. Biotiinin suolamuodot liukenevat paremmin veteen kuin sen 

molekyylimuoto (Dziemba 2004).  

 

Biotiinin logP on 0,5 (Drugbank 2020), joten se jakautuu rasvafaasiin keskimääräistä 

markkinoilla olevaa lääkeainetta heikommin. Huonosti suoliston epiteelin läpäisevien 

molekyylien logP-arvo on alle 1,72 (Takagi ym. 2006), joten biotiini kuuluu 

biofarmaseuttisen luokittelujärjestelmän haasteellisimpaan luokkaan IV (huono 

liukoisuus, huono läpäisevyys). 
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2.1.3 Kemiallinen hajoaminen 

 

Biotiini hajoaa muun muassa vahvojen happojen ja emästen, formaldehydin tai UV-valon 

vaikutuksesta (Dziemba 2004). Kiteinen biotiini säilyy kuitenkin hyvin korkeassa 

lämpötilassa. Biotiini säilyy myös kiehuvassa 100 °C:n neutraalissa vesiliuoksessa 

(Dziemba 2004). Biotiinin happaman vesiliuoksen voi autoklavoida mikrobiologisen 

puhtauden säilyttämiseksi. Biotiinin happamat vesiliuokset ovat myös stabiileja, mutta 

emäksisissä olosuhteissa vain pH 9 saakka. Biotiini on herkkä valolle ja ilmalle, joten se 

tulisi säilyttää valolta suojassa säilytysastian kansi tiukasti suljettuna (Dziemba 2004). 

 

Taulukko 1. Biotiinin fysikokemiallisia ominaisuuksia. 

Ominaisuus Arvo Lähde 

Molekyylipaino 244,31 g/mol Pubchem 

Vetysidoksien luovuttajia 3 Pubchem 

Vetysidoksien 

vastaanottajia 
4 Pubchem 

Fysiologinen varaus -1 Arvioitu, Drugbank 

Sulamispiste 232 °C Lide 2005 

Vesiliukoisuus 220 mg/L Drugbank 

logP 0,5 Drugbank 

pKa 4,4 Arvioitu, Drugbank 

 

 

2.1.4 Biotiinin fysikaaliset ominaisuudet 

 

Biotiini esiintyy valkoisena kiteisenä aineena (Gerhartz ym. 1996). Biotiinin sulamispiste 

on 232 °C (Lide 2005). Tosin Nagasen ja kumppaneiden (1969) mukaan biotiinista 

esiintyy ainakin kahta eri polymorfista muotoa (α ja β), joiden sulamispisteet eroavat 

hieman toisistaan. β -muoto muuttuu α-muodoksi kuumentamalla biotiinikiteitä 200 °C:n 

lämmössä 1 tunnin ajan (Nagase ym. 1969). Biotiinijauheesta ei löytynyt julkaistuja 

fysikoteknisiä tietoja kuten valuvuus- tai puristuvuusominaisuuksia. Gradutyöni yhtenä 
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tärkeänä tavoitteena onkin tuottaa aiemmin julkaisematonta biotiinin 

preformulaatiodataa. 

 

2.2 Jauheiden puristuskäyttäytyminen 

 

Farmaseuttinen jauhe määritellään heterogeenisenä fysikaalisena tilana, jossa kiinteät 

partikkelit ovat hajaantuneena (engl. dispersed) niitä ympäröivässä ilmassa. Ilmaa voi olla 

myös partikkelien sisällä (Nyström ym. 1993). Jauheen määritelmässä yksittäisten 

partikkelien ulkomitat ovat alle 1 mm (Aulton 2018b). Jauheet omaavat kiinteiden sekä 

nestemäisten aineiden ominaisuuksia. Jauheiden reologiset ominaisuudet ovat 

samankaltaisia kuin nesteillä, ja ne voivat valua vapaasti. Toisaalta jauheet voivat myös 

muotoutua pysyvästi, ja hajota pienemmiksi osiksi kuten kiinteän olomuodon materiaalit 

(Antikainen 2003).  

 

Jauheiden komponentit, vaikuttavat aineet ja apuaineet, ovat usein kiteisiä aineita, tai 

ainakin korkean kiteisyysasteen omaavia aineita (York 1983). Tyypillisesti jauheet ovat 

materiaalityypiltään eristeitä, sillä niiden kiderakenteissa ei yleensä ole vapaita 

elektroneja (Antikainen 2003). 

 

Jauheiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen tuntemus on kriittistä tablettien 

tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen kannalta. Preformulaatiotutkimuksessa ja 

farmaseuttisessa tuotekehityksessä tulee selvittää, kuinka jauheen ominaisuuksien 

muutokset vaikuttavat valmistusprosessiin, ja erityisesti lopputuotteen laatuun, tehoon ja 

turvallisuuteen.  

 

2.2.1 Tablettikoneet 

 

Yleisesti käytössä olevat tablettikoneet ovat joko epäkesko- tai rotaatiotablettikoneita 

(Alderborn ja Frenning 2018). Pääasiallinen ero koneiden välillä on painimien määrässä. 

Epäkeskokoneessa on vain yksi paininpari, joista ainoastaan yläpainin liikkuu alaspäin 

puristuspaineen luomiseksi. Rotaatiokoneissa painimia voi olla jopa 60, ja puristuspaine 

syntyy kummankin painimen liikkeestä toisiaan kohden.  
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Rotaatiokoneilla voikin valmistaa jopa 10 000 tablettia minuutissa, kun epäkeskokoneilla 

maksiminopeudet ovat yleensä 200 tablettia minuutissa (Alderborn ja Frenning 2018). 

Epäkeskokoneita käytetään yleensä preformulaatiotutkimuksissa, tai pienien määrien 

tuotannossa tuotekehityksen alkuvaiheen kliinisiä kokeita varten. Rotaatiokoneita 

hyödynnetään korkean kapasiteetin kaupallisessa tuotannossa, ja myöhempien kliinisten 

faasien tablettituotannossa.  

 

2.2.1.1  Rotaatiokone 

 

Rotaatiokoneessa (kuva 4) tietty määrä muotteja ja paininpareja on kiinnitetty koneen 

keskiosan torniin, jonka liike saa muotit ja paininparit kiertämään ympyrää 

muottipöydällä. Kierroksen aikana painimet on suunniteltu liukumaan pitkin ylä- ja 

alaohjausuraa, jotka määräävät paininten vertikaalisen aseman. Rotaatiokoneen 

syöttöastia ei liiku, vaan massa valuu siitä suoraan muottipöydän syöttökehykseen, josta 

syöttökehyksen lakaisija pyyhkäisee jauheen kiertoliikettä tekevälle muottipöydälle. 

Jauheella on tietty aika valua täyttääkseen nopeasti liikkuvan muotin tilavuuden. 

(Alderborn ja Frenning 2018). 
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Kuva 4. Rotaatiokoneen rakenne ja toimintavaiheet (Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Ylä- ja alapainimet liikkuvat ohjausurien lomitse, jotka kontrolloivat paininten 

vertikaalista korkeutta, ja näin ollen myös muotin tilavuutta ja puristusvoimaa. 

Tabletointi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: muotin täyttymiseen, jauheen tilavuuden 

säätöön muotissa, varsinaiseen puristusprosessiin ja tabletin poistoon laitteesta (kuva 4). 

Jauhe valuu muottipöydälle syöttöastiasta painovoiman vaikutuksesta, josta 

syöttökehyksen lakaisija pyyhkäisee sen muottiin. Seuraavaksi muotti liikkuu 

tilavuudensäätöalueelle, jossa ylitäyttö estetään pyyhkäisemällä ylimääräinen jauhe pois 

muotin päältä. (Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Esipuristusrullien avulla luodaan pienempi paine jauheeseen. Haurailla murtuvilla (engl. 

fragmenting) materiaaleilla pääpuristusta suuremmat esipuristusvaiheen paineet voivat 

johtaa lujempiin tabletteihin. Sen sijaan plastiset materiaalit vaativat vaiheittaisen 

puristuspaineen noston elastisen palautumisen minimoimiseksi. (Alderborn ja Frenning 

2018). 

 

Pääpuristusvaiheessa suuremmat rullat aiheuttavat korkeamman puristuspaineen. Tässä 

vaiheessa tapahtuu pääasiallinen jauheen tilavuuden pieneneminen, kun kaikki 

partikkelien väliset tyhjät tilat ovat jo täyttyneet partikkelien uudelleen järjestäytymisen 
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seurauksena. Ylimääräinen voima johtaa partikkelien välisien sidosten muodostumiseen. 

Seuraavaksi puristusvoima poistetaan ja tapahtuu elastista palautumista. Elastinen 

palautuminen aiheuttaa uuden stressin tablettimateriaalille, ja jotta tabletti pysyisi lujana 

ja koossa, tabletoinnin aikana syntyneiden sidosten tulee olla vahvempia kuin voimat, 

joita elastinen palautuminen aiheuttaa. (Alderborn ja Frenning 2018). 

 

2.2.1.2  Epäkeskokone 

 

Epäkeskokone (kuva 5) eroaa rotaatiokoneesta erityisesti sen tuotantokapasiteetissa; 

epäkeskokoneessa on vain yksi muotti ja paininpari. Tabletointia ja muotin täyttymistä 

kontrolloidaan syöttökengän liikkeellä muotin päälle ja siitä pois. Epäkeskokoneen 

paininten puristusaika on yleensä pidempi verrattaessa rotaatiokoneeseen (Alderborn ja 

Frenning 2018). Epäkeskokoneella puristusajat ovat yleensä 250 millisekunnin luokkaa, 

kun taas rotaatiokoneella ne ovat tyypillisesti 8-10 millisekuntia (Turkoglu ja Sakr 2010). 

 

 

Kuva 5. Epäkeskokoneen rakenne ja toimintavaiheet (Alderborn ja Frenning 2018). 
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2.2.1.3  Puristussimulaattorit 

 

Tuotantomittakaavan koneiden lisäksi myös erilaiset puristussimulaattorit ovat yleisesti 

hyödynnettyjä tuotekehityksen preformulaatiovaiheen tutkimuksissa. Esimerkiksi 

Gamlen -puristussimulaattorin (Gamlen Tableting, Iso-Britannia) on osoitettu ennustavan 

jauheiden puristuskäyttäytymistä kaupallisen mittakaavan rotaatiotablettikoneissa (Pitt 

ym. 2015; Osamura ym. 2016; Osamura ym. 2018). Nofresias ja kumppanit (2019) 

esittivät Styl’One-puristussimulaattorin (Styl’One, Medelpharm, Ranska) tuloksien 

olleen yhteneväisiä rotaatiokoneella tehdyn tuotantoerän tuloksiin nähden, ja että 

puristussimulointi tuotti tärkeää tietoa muun muassa rotaatiokoneen esipuristuksen sekä 

tuotantonopeuden vaikutuksista tabletointiprosessiin.  

 

Bourland ja Mullarny (2008) osoittivat Presster-puristussimulaattorin (Measurement 

Control Corporation, Yhdysvallat) tuottavan 20 % pienempiä tablettien murtolujuuksia 

kahteen rotaatiokoneen tuottamiin tabletteihin verrattaessa. Presster-

puristussimulaattorin puristusdata osoittautui kuitenkin yhteneväiseksi kummankin 

rotaatiokoneen suhteen, joten jotkut hankalasti simuloitavat puristuksen osaprosessit 

kuten kitkavoimat voivat vaikeuttaa merkittävästi rotaatiokoneen tabletoinnin simulointia 

(Bourland ja Mullarny 2008). Jauheen puristuskäyttäytymisen tutkiminen 

milligrammamittakaavassa voi kuitenkin olla tehokas tapa selvittää formulaation 

valmistettavuutta ja mahdollisia optimoitavia ominaisuuksia ennen suuren mittakaavan 

koe-eriä. 

 

2.2.2 Puristettavuus, puristuvuus, tabletoitavuus  

 

Tabletin puristamista kuvaavien parametrien selvittämisen myötä tabletointiprosessin 

optimointi on rationaalisempaa ja tehokkaampaa. Tablettien puristamiseen liittyvistä 

parametreista keskeisiä ovat tabletoitavuus, puristettavuus ja puristuvuus (Tye ym. 2005). 

Näitä parametreja voidaan mallintaa selvittämällä vetomurtolujuuden, puristuspaineen ja 

kiinteän fraktion keskinäiset riippuvuudet (kuva 6, Tye ym. 2005). Kuvassa 6 

tabletoitavuusparametri (engl. tabletability) on esitetty kuvaajan sivuna, jossa 

vetomurtolujuus on piirretty puristuspaineen funktiona. Vastaavasti puristuvuutta (engl. 
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compressibility) mallinnetaan piirtämällä tabletin kiinteä fraktio puristuspaineen 

funktiona. Puristuvuutta laajempi käsite puristettavuus tarkoittaa jauhemassan 

ominaisuutta tiivistyä puristuspaineen ansiosta, ja kykyä muodostaa tarpeeksi lujia 

tabletteja (Rasenack ja Muller 2002). Kuvassa 6 kiinteän fraktion ja vetomurtolujuuden 

välinen suhde esittää puristettavuutta. Lisäksi käsitteet on esitetty kuvan 7 diagrammissa 

(Tye ym. 2005).  

 
 

 
Kuva 6. Tabletoitavuus tarkoittaa puristuspaineen ja tablettien vetomurtolujuuden välistä 

suhdetta. Formulaation tabletoitavuus on sitä parempi, mitä pienemmällä 

puristuspaineella saadaan tuotettua suuren vetomurtolujuuden tabletteja. Vastaavasti 

materiaali puristuu sitä paremmin, mitä suurempia kiinteän fraktion arvoja se saa tietyllä 

puristuspaineella (puristuvuus). Materiaalin puristettavuus on puolestaan hyvä, jos siitä 

saadaan lujia tabletteja jo matalalla kiinteän fraktion osuudella (Tye ym. 2005). 
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Kiinteällä fraktiolla tarkoitetaan kiinteiden partikkelien osuutta jauhemassan 

kokonaistilavuudesta. Löyhästi pakkaantuneella jauheella kiinteä fraktio voi olla alle 50 

% kokonaistilavuudesta, kun ilman täyttämät partikkelien sisällä ja niiden välissä olevat 

tyhjät tilat muodostavat suuremman osuuden. Mekaanisesti kestävissä tableteissa kiinteän 

fraktion osuus on puolestaan reilusti yli 50 % (Carlson ja Hancock 2006). Kiinteä fraktio 

saadaan jakamalla tabletin näennäinen tiheys materiaalin aidolla tiheydellä (yhtälö 1, 

Carlson ja Hancock 2006). Kiinteä fraktio voidaan määritellä myös huokoisuuden 

suhteen (yhtälö 2). 

 

 

    𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑛ä𝑒𝑛𝑛ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠
                             (1)

  

 

   𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜 =  1 − 𝐻𝑢𝑜𝑘𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠                                           (2) 

 

 

Puristuspaine määritellään painimen jauheeseen aiheuttamana puristusvoimana, joka 

jaetaan painimen pinta-alalla. Ympyrän muotoisen painimen aiheuttamalle 

puristuspaineelle pätee yhtälö 3. 

 

 

   𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒 =  
𝐹𝑝

𝜋𝑟2                                                                        (3) 

 

 

Jossa Fp on painimen puristusvoima, ja r on painimen säde. Muodoltaan sylinterimäisen 

tabletin vetomurtolujuus (yksikössä N/mm2) voidaan laskea yhtälön 4 mukaisesti (Tye 

ym. 2005). Murtolujuuksien vertailu eri tablettien kesken soveltuu vain silloin, kun niiden 

muoto ja koko ovat yhteneväisiä. Esimerkiksi pienempi tabletti kestää heikommin 

murtovoimaa kuin suurempi tabletti. Vetomurtolujuudessa tablettien koko otetaan 

huomioon, jotta vertailu eri kokoisten tablettien välillä on mahdollista.  

 

                 𝑉𝑒𝑡𝑜𝑚𝑢𝑟𝑡𝑜𝑙𝑢𝑗𝑢𝑢𝑠 =  
2𝐹 

𝜋𝐷ℎ
                                                            (4) 

 

 

 

Jossa F on murtolujuus (engl. breaking force), D on tabletin halkaisija, ja h on tabletin 

korkeus. 
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Kuva 7. Puristuvuuden, tabletoitavuuden ja puristettavuuden käsitediagrammi (Tye ym. 

2005). 
 

  

2.2.3 Jauheen puristumisen vaiheet 

 

Tablettikoneen muotin täyttyessä sen partikkelit ovat löyhästi pakkaantuneita muotin 

rajoittamaan tilavuuteen. Tässä täyttövaiheessa, ennen painimien aiheuttamaa painetta, 

jauheen tiheys on lähellä sen kaatotiheyttä (York 1978). Painimien kohdistaessa painetta 

jauheeseen partikkelit järjestäytyvät uudelleen täyttäen niiden välissä olevia tyhjiä tiloja 

(Johansson 1999). Partikkelien uudelleen järjestäytyminen on merkittävin tekijä jauheen 

tilavuuden pienentymisessä (Patel ym. 2006). 

 

Seuraava jauheen tilavuutta pienentävä mekanismi on partikkelien muotoutuminen, jota 

alkaa tapahtua puristuspaineen kasvaessa silloin, kun partikkeleilla ei ole enää vapaita 

tiloja täytettävissä (Adolfsson 1998; Duberg ja Nyström 1986). Alussa partikkelit 

muotoutuvat elastisesti, kun puristuspaine ei ole vielä ehtinyt kasvaa suureksi. Kun 
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puristuspaine kasvaa riittävästi, partikkelit muotoutuvat elastisen myötörajansa yli, ja 

tämän jälkeen partikkelit alkavat muotoutua joko murtuen tai plastisesti (Jivraj ym. 2000).   

 

Plastisessa ja murtuvassa muotoutumisessa partikkelien muodonmuutokset ovat pysyviä, 

kun taas elastisessa muotoutumisessa partikkelien muoto palautuu ajan myötä. 

Todellisuudessa materiaalien muotoutumista tapahtuu sekä murtumalla että plastisesti, 

mutta yleensä jompikumpi muotoutumistavoista on toista vallitsevampi (Ruegger ja 

Celick 2000; Antikainen ja Yliruusi 2003). Puristuksen aikana partikkelien pinnat 

joutuvat hyvin läheiseen kontaktiin, jolloin pintojen välille muodostuu sidoksia 

(Alderborn ja Frenning 2018). Paineen poistuessa tabletit yleensä laajenevat elastisen 

palautumisen myötä (Nyström ym. 1993). 

 

2.2.4 Jauheen muotoutumistavat puristumisen aikana  

 

Jauheet voivat muotoutua kolmella eri tavalla puristuksen aikana: murtumalla, plastisesti 

tai elastisesti. Partikkelien murtuessa ne halkeavat pienemmiksi sekundääripartikkeleiksi 

paineen alla (Duberg ja Nyström 1982). Partikkelitasolla murtuminen alkaa Griffithin 

murtumispisteessä, jolloin partikkelin pinnassa on havaittavissa halkeamia (Griffith 

1921). Partikkelien murtumistaipumus riippuu niiden muodosta ja koosta, sekä 

kiderakenteesta (Duberg ja Nyström 1982). Laktoosi on tyypillinen esimerkki hauraasta, 

murtuvasta materiaalista (Roberts ja Rowe 1985). 

 

Murtuvilla materiaaleilla on tiettyjä etuja plastisiin materiaaleihin nähden. Murtuvien 

materiaalien on osoitettu olevan vähemmän herkkiä tabletoitavan massan partikkelikoon 

tai partikkelien muodon muutoksille (Alderborn ja Nyström 1982). Murtuvien 

materiaalien tiedetään aiheuttavan vähiten ongelmia, kun tabletoinnin mittakaavaa 

halutaan kasvattaa johtuen lähinnä siitä, että murtuvien materiaalien tabletoitavuus ei ole 

herkkä puristusnopeuksien muutoksille (Roberts ja Rowe 1986). 

 

Plastinen muotoutuminen tarkoittaa pysyvää partikkelin muodonmuutosta, kun taas 

elastinen muodonmuutos on palautuva (Jain 1999; Rasenack ja Muller 2002). Elastinen 

muotoutuminen ei ole toivottavaa, sillä elastinen muodon palautuminen saattaa rikkoa 
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tabletin partikkelien välisiä sidoksia, jolloin tabletin murtolujuus heikkenee (Rasenack ja 

Muller 2002). Plastisessa muotoutumisessa partikkelit liikkuvat hyvin lähelle toisiaan, 

jolloin niiden välille muodostuu sidoksia. Plastinen muotoutuminen vaatii kuitenkin 

aikaa; hyvin nopea puristus heikentää plastisten materiaalien tablettien lujuutta (Jain 

1999). 

 

Jauheen käyttäytyminen puristusprosessissa riippuu pääosin puristettavasta materiaalista, 

mutta myös osittain puristusolosuhteista. Puristuksen aikainen lämpötila, sekä 

puristuksessa käytetty paine, puristuksen kesto ja puristusnopeus vaikuttavat materiaalin 

puristuskäyttäytymiseen (Celik ja Driscoll 1993; Antikainen ja Yliruusi 2003). Nopea 

puristus yleensä lisää murtuvan muotoutumisen osuutta (Roberts ja Rowe 1985). 

Puristuksen aikainen kohonnut lämpötila taas lisää jauheen plastista muotoutumista 

erityisesti plastisesti muotoutuvilla materiaaleilla, joilla ilmenee lämpösiirtymiä (engl. 

thermal transition) matalissa lämpötiloissa (Cespi ym. 2013). 

 

Puristettavan materiaalin ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten materiaali muotoutuu. 

Jokaisella aineella on sille ominainen tapa muotoutua, mutta aineen 

materiaaliominaisuudet voivat lisätä tietyn muotoutumistyypin suhteellista osuutta. 

Useissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu pienen partikkelikoon lisäävän 

materiaalien murtumistaipumusta; ilmiön on havaittu pätevän erityisesti jo valmiiksi 

pääasiallisesti murtumalla muotoutuville materiaaleille kuten laktoosille (Hersey ym. 

1973; York 1978; Roberts ja Rowe 1986). 

 

Yleensä tabletointiin käytettävien materiaalien haluttaisiin olevan plastisesti 

muotoutuvia, sillä plastisuus luo laajoja kontaktipintoja partikkelien välille (Benbow 

1983). Tye ym. (2005) osoittivat, että plastisista materiaaleista syntyy lujempia tabletteja 

murtuviin materiaaleihin verrattaessa ja vieläpä matalammilla puristusvoimilla. Tämä 

voisi johtua siitä, että plastisesti muotoutuvien materiaalien samansuuntaisten kidetasojen 

liike vaatii vähemmän energiaa kuin murtuvien materiaalien atomisten sidoksien 

katkeaminen (Tye ym. 2005). Plastinen muotoutuminen lisää tabletin lujuutta, sillä 

muotoutuminen lisää partikkelien välistä kosketuspinta-alaa, jota tarvitaan partikkelien 

välisten sidosten muodostumiselle. Vastaavasti partikkelien murtumisessa syntyy uutta 
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pinta-alaa, joka on käytettävissä partikkelien välisten sidosten muodostumiselle (Jivraj 

ym. 2000). Tablettiformulaatioissa pyritäänkin yleensä löytämään murtuvia apuaineita 

lääkeaineelle, joka on itse plastisesti muovautuva, ja päinvastoin (Gaisfod 2018). 

 

2.2.5 Jauheen muodostamat sidokset tabletissa 

 

Lujia tabletteja saadaan valmistettua, kun jauheen puristuessa sen partikkelien välille 

muodostuu sidoksia (Johansson 1999). Partikkelien väliset sidokset syntyvät, kun jauheen 

tilavuus pienenee ja sen molekyylit ja partikkelit joutuvat erittäin lähelle toisiaan 

(Adolfsson 1998; Patel ym. 2006). Tablettien lujuuden kannalta tärkeimpiä 

sidosmekanismeja ovat molekyylien väliset sidokset sekä kiinteät sillat (Nyström ym. 

1993). Molekyylien välisistä sidoksista merkittävimpiä ovat elektrostaattiset- ja van der 

Waalsin voimat, sekä vetysidokset. Suorapuristuksessa tärkeimpänä sidosvoimana 

pidetään Londonin dispersiovoimia, joka on yksi alatyyppi van der Waalsin voimista 

(Adolfsson 1998; Alderborn ja Frenning 2018). Mekaaninen lukkiutuminen voi olla 

tärkeä sidosmekanismi niillä aineilla, joiden partikkelit ovat epäsäännöllisen muotoisia 

(Nyström ym. 1993). 

 

Kiinteitä siltoja muodostuu, kun kaksi partikkelia yhdistyvät liitoskohdistaan yhdeksi 

jatkuvaksi kiinteäksi aineeksi (Alderborn ja Frenning 2018). Yleensä van der Waalsin 

voimat vaikuttavat 100-1000 ångströmin etäisyydellä, kun taas kiinteät sidokset 

muodostuvat muutamien ångströmien etäisyyksille (Nyström ja Karehill 1996). 

Kiinteiden siltojen muodostumista tapahtuu erityisesti plastisilla ja yksinkertaisen 

rakenteen omaavilla materiaaleilla (Adolfsson ym. 1999). Partikkelien liitoskohtien 

sulautumista voi myös edesauttaa kiinteän aineen sulaminen lämmön vaikutuksesta. 

Myös partikkelien pintaan adsorboitunut vesikerros voi stimuloida kiinteiden siltojen 

muodostumista liuottamalla partikkelien rajapintojen kiderakennetta. Rakeistuksessa 

sideaine muodostaa kiinteitä siltoja primääripartikkelien välille, jolloin muodostuu 

rakeita.  
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2.2.6 Puristumisominaisuuksien tutkimusmenetelmät 

 

Tabletin tilavuuden ja puristuspaineen suhdetta kuvaavia matemaattisia yhtälöitä on 

julkaistu runsaasti, ja niiden avulla voidaan kuvata jauheen puristusprosessia (Alderborn 

ja Frenning 2018). Tunnetuin näistä on Heckelin yhtälö. Tabletin tilavuuden ja 

puristuspaineen lisäksi matemaattisissa yhtälöissä esiintyy erilaisia vakioita, jotka 

kuvaavat materiaalin käyttäytymistä puristusprosessin aikana. 

 

Heckelin yhtälön lisäksi kuitenkin vain muutaman muun yhtälön vakioiden todellinen 

merkitys materiaalin puristuvuusominaisuuksien suhteen on laajasti tunnustettu 

(Alderborn ja Frenning 2018). Puristuvuusominaisuuksien ymmärryksen myötä 

tuotekehitystutkijat pystyvät optimoimaan formulaation tabletoitavuutta. 

 

2.2.6.1  Heckelin malli 

 

Heckelin malli kehitettiin sitkeiden metallimateriaalien puristusprosessin 

mallintamiseksi. Mallissa oletetaan jauheen tiivistymisen tapahtuvan ensimmäisen 

kertaluvun kemiallisen reaktion tapaan, jossa jauheen huokoset ovat reaktion lähtöaine ja 

jauheen tiivistyminen reaktion lopputuote (Wünsch ym. 2019). Heckelin yhtälössä (5) 

jauheen tiheyden kasvu puristuspaineen kasvaessa on verrannollinen jauheen 

huokoisuuteen: 

 

    
𝑑𝐷

𝑑𝑃
= 𝐾(1 − 𝐷)                                                                       (5) 

 

jossa P on puristuspaine, K on vakio, ja D on tabletin suhteellinen tiheys, joka on myös 

synonyymi kiinteälle fraktiolle. Tabletin suhteellinen tiheys saadaan jakamalla tabletin 

tiheys jauheen todellisella tiheydellä. Huokoisuus määritellään lausekkeena 1-D. 

(Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Tabletin huokoisuus voidaan määrittää joko ejektoidusta tabletista, tai muotinsisäisesti 

(Alderborn ja Frenning 2018). Muotinsisäisen Heckel-analyysin etuna on menetelmän 

nopeus, ja vähäinen jauheen kulutus. Muotinsisäistä analyysiä hyödyntäen on mahdollista 
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karakterisoida jauheen puristuvuus jo yhdestä puristuskäyrästä (Wünsch ym. 2019). 

Muotinsisäisessä analyysissä huokoisuus lasketaan voima-matka- kuvaajan perusteella, 

sekä tabletin massan ja sen todellisen tiheyden perusteella. Heckelin yhtälön integrointi 

tuottaa yhtälön 6,  

 

            ln (
1

1−𝐷
) = 𝐾𝑃 + 𝐴                                                                (6) 

 

jossa vakio A kuvaa puristusastetta, joka aiheutuu hiukkasten uudelleenjärjestymisestä. 

Heckelin kuvaajassa integroidun yhtälön termi 𝑙𝑛(
1

1−𝐷
) piirretään puristuspaineen (P) 

funktiona (kuva 8). Käyrän alkuosa (alue 1) vastaa partikkelien uudelleen 

järjestäytymisestä johtuvaa jauheen tiivistymistä puristuksen alkuvaiheessa (Alderborn ja 

Frenning 2018). Heckelin kuvaajan lineaarinen osa (alue 2) vastaa puristusprosessin 

vaihetta, jossa jauheen tiivistyminen johtuu pääasiassa partikkelien 

uudelleenmuotoutumisesta. Heckel-kuvaajassa voi ilmetä korkeilla puristuspaineilla 

käyrän epälineaarinen nousu (alue 3), mikä edustaa tabletin elastista muotoutumista 

(Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Heckel havaitsi, että vakio K kuvaa materiaalin plastisuutta, sillä se korreloi materiaalin 

myötörajan (σ) käänteisarvon suhteen (Heckel 1962). Plastisilla materiaaleilla K on 

suurempi kuin murtuvilla materiaaleilla (Rasenack ja Muller 2002). Vakio K voidaan 

määrittää graafisesti käyrän kulmakertoimena Heckelin kuvaajan lineaarisella alueella. 

 

Hersey ja Rees (1970) esittivät Heckelin havaitseman myötörajan ja K:n riippuvuuden 

yhtälön (7) mukaisesti. 

 

            K =  
1

3σ
=

1

Py
                                                                           (7) 

 

Jossa, Py on myötöpaineen keskiarvon. Myötöraja ja myötöpaine kuvaavat alinta painetta, 

jolla materiaali alkaa muotoutua palautumattomasti. Koska plastisesti muotoutuvilla 

materiaaleilla K:n arvot ovat suuria, on niiden myötöpaine vastaavasti pienempi kuin 
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murtuvilla materiaaleilla. Heckel-analyysillä on mahdollista kartoittaa, miten aine 

käyttäytyy puristettaessa. 

 

 

Kuva 8. Heckelin kuvaaja, jossa on nähtävillä puristusprosessin kolme osa-aluetta. 

Alueella 1 jauhe tiivistyy erityisesti partikkelien uudelleenjärjestäytymisen seurauksena, 

ja materiaalista riippuen myös partikkelien murtumista voi tapahtua. Alueella 2 jauhe 

tiivistyy pääosin partikkelien uudelleenmuotoutumisen seurauksena, kuten esimerkiksi 

plastisena muotoutumisena. Heckelin käyrä on lineaarinen alueella 2. Alue 3 vastaa 

muodostuneen tabletin elastisesta muotoutumista. (Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Klevan (2011) tutki väitöskirjassaan plastisesti muotoutuvan natriumkloridin, murtuvasti 

muotoutuvien laktoosin ja sakkaroosin, sekä ylipäänsä huonosti muotoutuvan 

natriumbikarbonaatin puristuvuutta Heckelin puristuvuusanalyysillä (kuva 9). 

Tutkimukseen valittiin neljä eri partikkelikokojakaumaa. Pienimmillään jauheiden 

partikkelikoko oli alle 50 µm, ja suurimmillaan 250-300 µm.  

 

Natriumkloridin puristuvuus riippui partikkelikoosta, mikä on tyypillistä plastisille 

materiaaleille (Klevan 2011). Heckelin käyrän lineaarisella osuudella eri 

partikkelikokolaatujen natriumkloridin kiinteä fraktio kasvoi yhdenmukaisesti 

puristuspaineen suurenemisen suhteen pienintä partikkelikokolaatua lukuun ottamatta 
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(kuva 9). Lineaarisen osuuden Heckel käyrien yhdenmukaisuus onkin tyypillistä 

plastisesti muotoutuvalle materiaalille (kuva 10). 

 

 

 

Kuva 9. Neljän eri mekanismilla puristuvan materiaalin Heckel-käyrät (Klevan 2011). 

Heckel-käyrien tulkinta on esitetty tekstiosiossa. 

 

Pienimmän partikkelikoon jauhe puristui heikosti materiaalista riippumatta (kuva 9). 

Ainoastaan sakkaroosilla myös hienojakoinen jauhe puristui siedettävästi. Laktoosi ja 

sakkaroosi muotoutuvat pääasiassa murtumalla. Murtuville materiaaleille tyypillisesti 

kummankin aineen Heckel-käyrät likimain yhdentyivät lineaarisella alueella (pois lukien 

hienojakoisin laatu). Lineaarisella alueella puristuspaine on jo niin korkealla tasolla, että 

alun perin partikkelikooltaan erikokoiset jauhelaadut ovat murtuneet samalle 

partikkelikokoalueelle, jolloin eri laatujen puristuvuus ja huokoisuus on likimain 
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yhtäläinen. Natriumbikarbonaatti puristuu huonosti; puristuspaineen kasvu ei tiivistä 

jauhetta samassa määrin, mitä muilla tutkituilla materiaaleilla. Natriumbikarbonaatin 

plastinen muotoutuminen on vähäistä, mikä ilmenee materiaalin Heckel-käyrien 

lineaarisen alueen verrattain pienestä kulmakertoimesta (kuva 9). 

 

 

 

Kuva 10. Kolmen eri tavalla puristuvan materiaalin Heckel-käyrät kolmella eri 

partikkelikoolla. Murtuvan materiaalin (A) eri partikkelikoilla saadut Heckelin käyrät 

yhtyvät riittävällä puristuspaineella. Plastisesti muotoutuvan materiaalin (B) käyrät ovat 

yhdensuuntaiset, mutta partikkelikoosta riippuen jauheiden huokoisuudet eroavat heti 

lähtötilanteessa. Kuvaajassa C on myös plastisen materiaalin puristumista kuvaavat 

Heckelin-käyrät, mutta tällä materiaalilla plastinen muotoutuminen alkaa heti, kun 

jauheeseen kohdistuu puristuspainetta. Partikkelien uudelleenjärjestäytymisvaihetta ei 

ole. Käyrät yhdistyvät, kun tabletissa ei ole enää täytettäviä huokoisia tiloja (Paronen ja 

Ilkka 1996). 

 

Puristusaika vaikuttaa merkittävästi varsinkin plastisten materiaalien 

puristuskäyttäytymiseen (Alderborn ja Frenning 2018). Myötöpaineiden aikariippuvuutta 

voi analysoida vertaamalla hitaasti puristetun tabletin myötöpainetta nopeasti puristetun 

tabletin myötöpaineeseen (Roberts ja Rowe 1985). Yhtälön 8 tulos kuvaa materiaalin 

puristuvuuden herkkyyttä puristusajan suhteen (engl. strain rate sensitivity, SRS). 

Varsinkin plastisesti muotoutuvilla materiaaleilla myötöpaineen arvo on suurempi 

suurella painimen puristusnopeudella. 
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    𝑆𝑅𝑆 =  
𝑃𝑦(ℎ𝑖𝑑𝑎𝑠)−𝑃𝑦(𝑛𝑜𝑝𝑒𝑎)

𝑃𝑦(𝑛𝑜𝑝𝑒𝑎)
                                         (8) 

 

Jossa Py(hidas) on pienellä puristusnopeudella saatu myötöpaineen arvo, ja Py(nopea) 

suurella puristusnopeudella saatu myötöpaineen arvo. 

 

Heckelin analyysin tulokset ovat tyypillisesti heikosti toistettavissa (Sonnergaard 1999). 

Heckelin käyrän suoran osan kulmakertoimen määrittäminen on subjektiivista. 

Todellisen tiheyden ja puristetun massan mittausvirheet vaikuttavat Heckelin yhtälössä 

käytettyihin parametreihin. Erityisesti todellisen tiheyden mittausvirheet voivat aiheuttaa 

suuria virheitä Heckel-analyysistä johdettuun myötöpaineen arvoon (Sonnergaard 1999). 

Myös elastinen palautuminen voi vaikeuttaa tulosten analyysia (Paronen 1986; Sun ja 

Grant 2001a). Heckelin malli olettaa partikkelien olevan kiinteitä ja huokoisten tilojen 

olevan partikkelien välisiä. Sen sijaan rakeet ovat jo itsessään huokoisia, joten Heckel-

analyysi ei sovellu rakeiden puristuvuuden tutkimiseen (Alderborn ja Frenning 2018). 

 

Rajoitteistaan huolimatta Heckel-analyysi on kuitenkin nopea ja yksinkertainen tapa 

tutkia jauheen puristuvuutta. Eri materiaalien myötöpaineita vertailemalla on mahdollista 

ymmärtää niiden puristuskäyttäytymistä ja puristuvuutta ainakin toisiinsa suhteutettuna. 

Tablettien ulkomittojen ja tabletoinnin puristusnopeuden standardointi on kriittistä 

tulosten vertailtavuuden kannalta (Alderborn ja Frenning 2018).  

 

2.2.6.2  Muut puristumisprosessia kuvaavat matemaattiset mallit 

 

Kawakita ja Lüdde (1971) esittivät kehittäneensä yhtälön erityisesti pehmeiden ja 

höttöisten materiaalien puristuvuuden analyysiin. Kawakitan malli soveltuu myös 

rakeiden puristuvuuden analyysiin (Alderborn ja Frenning 2018). Väitöskirjassaan 

Klevan (2011) tutki Kawakitan, Heckelin ja Sharipon puristuvuutta kuvaavien mallien 

kykyä selittää natriumkloridin, laktoosin ja näiden seoksen puristusominaisuuksia. 

Tulosten pohjalta vain Kawakitan yhtälön vakio a korreloi tablettien vetomurtolujuuden 

suhteen. Kawakitan yhtälön vakio 1/b kuvaa puristuspainetta, jossa materiaalin partikkelit 

alkavat muotoutua palautumattomasti (Kawakita ja Lüdde 1971; Klevan 2011). Pienten 



23 
 

1/b-arvojen on osoitettu korreloivan rakeista puristettavien tablettien lujuuden kanssa 

(Nicklasson ja Alderborn 2000). 

 

Adamsin yhtälö kehitettiin yksittäisten rakeiden murtolujuuden arvioimiseen 

muotinsisäisen puristusdatan pohjalta (Adams ja McKeown 1996). Adamsin yhtälön on 

raportoitu kuvaavan materiaalien puristumista useissa julkaisuissa. Penkavova ja 

kumppanit (2018) tutkivat kahdeksaa toisiinsa nähden erilaista materiaalia, joista 

seitsemällä puristusdata noudatti Adamsin mallia. Yap ja kumppanit (2008) osoittivat, 

että neljällä kuudesta tutkitusta materiaalista puristusdata noudatti Adamsin yhtälöä. 

Salleh ja kumppanit (2015) raportoivat pilleriviikunauutteesta, mikrokiteisestä 

selluloosasta ja kroskarmelloosista valmistettujen jauheseoksien puristusdatan 

noudattavan Adamsin yhtälöä erityisesti silloin, kun käytetty puristusvoima ei ollut suuri. 

Adamsin ja Kawakitan mallit soveltuivat parhaiten tutkittavien materiaalien 

puristusdataan, kun taas Heckelin ja Panelli-Filhon mallit eivät selittäneet puristusdataa 

hyvin (Salleh ym. 2015). 

 

Nicklasson ja Alderborn (2000) vertasivat Heckelin, Kawakitan ja Adamsin yhtälöitä 

rakeiden tabletoitavuuden selittämiseksi. Tulosten perusteella Heckelin yhtälöstä 

johdetun rakeiden myötöpaineen avulla ei voitu selittää rakeiden toisistaan eroavaa 

huokoisuutta ja tablettien murtolujuuksien eroja. Sen sijaan sekä Kawakitan yhtälöstä 

johdettu 1/b, että Adamsin yhtälön t0-parametri muuttuu rakeiden huokoisuuden suhteen, 

joten parametrien perusteella voi luokitella rakeita niiden huokoisuuden perusteella. 

Rakeiden huokoisuus puolestaan korreloi hyvin niistä puristettujen tablettien 

murtolujuuteen. 1/b:n ja t0:n avulla on mahdollista ennustaa rakeista puristettujen 

tablettien mekaanista lujuutta (Nicklasson ja Alderborn 2000). Myös Persson ja 

kumppanit (2016) vertasivat Adamsin, Kawakitan ja Heckelin mallien parametrien kykyä 

selittää rakeiden plastisuutta. Heckelin mallin avulla ei voitu selittää rakeiden plastisuutta, 

mutta sekä Kawakitan 1/b, että Adamsin parametri τ0 korreloi rakeiden plastisuutta 

mittaavan myötöpaineen suhteen. Tutkimuksen perusteella parametreja 1/b ja τ0 

hyödyntäen on siis mahdollista kuvata rakeiden plastisuutta (Persson ym. 2016).  
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Kawakitan malli on hyödynnettävissä vain yhtälön lineaariselta alueelta, ja tietyillä 

materiaaleilla käyrä poistuu lineaariselta alueelta jo verrattain matalalla puristuspaineella 

(Celic 1992). Lisäksi analyysi on erityisen herkkä lähtötilanteen jauhepatsaan korkeuden 

mittausvirheille (Kawakita ja Lüdde 1971). Adamsin mallin käyttöä rajoittaa oletus 

mallinnettavien partikkelien pallomaisesta muodosta, ja kapeasta 

partikkelikokojakaumasta. Esimerkiksi Uniyal ja kumppanit (2019) raportoivat Adamsin 

malllista johdettujen rakeiden murtolujuuksien olevan epätarkkoja, ja arvioivat tämän 

johtuvan tutkimuksessa käytettyjen rakeiden laadusta, joka ei täyttänyt Adamsin mallin 

olettamusta pyöreästä muodosta ja kapeasta kokojakaumasta. 

 

Cooper-Eatonin malli (Cooper ja Eaton 1962) sisältää neljä parametria, ja mallin 

pyrkimyksenä on selittää puristuskäyrä täysimääräisesti, kun puolestaan suurin osa 

muista kehitetyistä puristusmalleista keskittyy vain tiettyyn osaan puristuskäyrää 

(Wünsch ym. 2019). Cooper-Eatonin malli ei välttämättä sovellu osalle farmaseuttisista 

materiaaleista, sillä se on kehitetty metalleille ja keraamisille materiaaleille, jotka ovat 

kovia ja tyypillisesti kapean partikkelikokojakauman omaavia materiaaleja. Lisäksi malli 

soveltuu huonosti seosmateriaaleille, ja on tarkoitettu lähinnä yhdestä komponentista 

koostuville materiaaleille (Celik 1992). Parosen ja Juslinin (1983) mukaan Cooper-

Eatonin yhtälö soveltuu hyvin materiaalin muotoutumistaipumuksen selvittämiseen, 

mutta yhtälön avulla ei saa eroteltua Heckelin yhtälöön verrattaessa yhtä herkästi 

materiaalin muotoutumismekanismeja kuten esimerkiksi plastisen ja elastisen 

muotoutumisen suhteellista osuutta. 

 

Onnistuneita esimerkkejä Cooper-Eatonin yhtälön soveltamisesta ovat esimerkiksi 

mikrokiteisen selluloosan puristusominaisuuksien analyysi, jossa puristusdatan sovitus 

yhtälöön oli lähes täydellinen käytetyllä puristusalueella ja k-vakioiden arvojen 

perusteella oli mahdollista todeta selluloosajauheen tiivistyvän pääasiassa plastisella 

muotoutumisella (Peciar ym. 2016). Zhang ja kumppanit (2003) raportoivat 16 eri 

suorapuristusapuaineen puristusdatan sovittuvan hyvin Cooper-Eatonin yhtälöön. 

Kirjallisuushakujen perusteella Cooper-Eatonin mallin onnistuneesta hyödyntämisestä ei 

löydy kuitenkaan julkaisuja Heckelin ja Kawakitaan malliin verrattaessa läheskään 

samoissa määrin. 
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2.6.6.3  Voima-matka- kuvaaja 

 

Tablettikoneen paininten voima-matka- kuvaajia analysoimalla on mahdollista ymmärtää 

materiaalien puristuskäyttäytymistä (Celik 1992; Busignies ym. 2006; Šantl ym. 2011). 

Materiaalin puristusprosessin työ voidaan laskea voima-matka- kuvaajasta. Eri 

materiaalien puristusprosessien työmäärä vaihtelee, joten puristukseen käytetyn työn 

perusteella on teoriassa mahdollista analysoida materiaalin puristuskäyttäytymistä 

(Antikainen 2003). 

 

Kuvassa 11 (Kása ym. 2009) pisteiden A ja M välillä kulkeva käyrä kuvaa materiaalissa 

tapahtuvaa elastista ja plastista muotoutumista. Kuvaajan työ E2 vastaa energiaa, joka 

kuluu jauheen partikkelien sidoksien muodostumiseen kitkan voittamisen jälkeen. 

Kuvaajan alue E1 kuvaa puolestaan partikkelien uudelleenjärjestäytymiseen tarvittua 

työtä, joka kuluu erityisesti partikkelien liikettä estävän kitkan voittamiseen (Kása ym. 

2009). 

 

 

Kuva 21. Yläpainimen voiman ja yläpainimen kulkeman matkan välinen suhde 

puristuksen ja puristuksen purkuvaiheen aikana (Kása ym. 2009). 

 



26 
 

Puristusmaksimissa (Kuvaajan piste M) yläpainin vaihtaa suuntaa takaisin ylöspäin, 

jolloin täysin plastisella materiaalilla kuvaajaan tulisi muodostua suora M-B. Materiaalit 

käyttäytyvät kuitenkin yleensä osittain elastisesti, ja tyypillisesti kuvaajan käyrä kulkee 

kuvan 11 kaltaisesti pisteestä M pisteeseen C. Näin ollen kuvaajaan muodostuu kolme 

aluetta E1, E2 ja E3, jotka saadaan integroimalla käyrien ja vaaka-akselin väliin jäävä 

pinta-ala. 

 

Hyvin puristuvalla materiaalilla E1:n pinta-ala tulisi olla mahdollisimman pieni, ja E2/E3 

-suhdeluku tulisi olla mahdollisimman suuri. Stamm ja Mathias (1976) esittivät yhtälön 

(9), jonka avulla voi määrittää materiaalin plastisuutta kuvaavan vakion Pl. Plastisilla 

materiaaleilla puristustyö kuluu enimmäkseen materiaalin palautumattomaan 

muotoutumiseen, jolloin Pl saa muihin materiaaleihin verrattaessa suurempia arvoja.  

 

    𝑃𝑙 = 100
𝐸2

𝐸2+𝐸3
                                                                      (9) 

 

jossa E2 kuvaa puristustyötä ja E3 elastisen palautumisen relaksaatioenergiaa. 

 

Puristusvaiheen nettotyö (WNET) saadaan vähentämällä puristustyöstä muotinseinämän 

kitkan voittamiseen käytetty työ (Antikainen 2003; Kása ym. 2009; yhtälö 10). 

Muotinseinämän kitka (Wkitka) voidaan määrittää ylä- ja alapainimien voima-matka -

kuvaajasta laskettujen työmäärien erotuksena (De Blaey ja Polderman 1970). WNET 

sisältää työn, joka on käytetty jauheen tilavuuden pysyvään pienentämiseen, partikkelien 

välisen kitkan voittamiseen ja partikkelien välisten sidosten muodostamiseen (Antikainen 

2003).  

 

    W𝑁𝐸𝑇  =  E2 – 𝑊𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎                                                        (10) 

 

Nettotyö tai erilaiset plastista muotoutumista kuvaavat energiatermit korreloivat 

tyypillisesti tablettien mekaanisen lujuuden suhteen (Jain 1999; Antikainen 2003). 

Elastiseen laajenemiseen liittyvän työn määrittäminen voi olla hyvinkin epätarkkaa, sillä 

tabletit voivat jatkaa laajentumistaan merkittävästi vielä kauan sen jälkeen, kun yläpainin 

ei ole enää kontaktissa tablettiin. Esimerkiksi laktoosin anhydraattimuodosta puristettujen 
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tablettien tilavuuden laajenemisesta on osoitettu tapahtuvan vain 65 % muotin sisällä 

(Ragnarsson 1985). Lisäksi voima-matka- kuvaajasta määritetty elastinen laajeneminen 

koskee vain tabletin korkeussuuntaista laajenemista, ja säteensuuntainen laajeneminen 

jää määrityksen ulkopuolelle. Elastisen työn määritykseen liittyvän virheen 

minimoimiseksi muotti tulisi olla erittäin hyvin voideltu, jotta muotin ja painimen välinen 

kitka ei nostaisi puristuksen aikaista lämpötilaa merkittävissä määrin ja näin aiheuttaisi 

lämpötilasta riippuvaa laajenemista (Antikainen 2003).  

 

Voima-matka- kuvaajissa työ lasketaan kertomalla suuria yläpainimen voima-arvoja 

hyvin pienillä painimen matkaa mittaavilla arvoilla, minkä vuoksi analyysi on altis 

suurillekin virheille (Antikainen 2003). Menetelmässä ei myöskään huomioida muotin ja 

painimen elastista muodonmuutosta, mikä voi aiheuttaa merkittäviä virheitä matkan 

mittauksessa (Jain 1999). Analyysimenetelmän rajoitteista huolimatta sillä on 

mahdollista tuottaa tietoa materiaalin puristuskäyttäytymisestä, ja keskimäärin 

puristuksen nettotyö korreloi tabletin vetomurtolujuuden kanssa. 

 

2.6.6.4  Voima-aika- kuvaaja 

 

Tyypillisesti voima-aika- kuvaajista määritetään useita parametreja kuten voima-aika- 

käyrän alle jäävä pinta-ala, maksimivoiman ajanhetki ja puristuksen kesto (Chilamkurti 

ym. 1982; Leitritz ym. 1996; Antikainen 2003). 

 

Usein puristuksen matka-aika- kuvaajan ja voima-aika- kuvaajan maksimit eivät toteudu 

samalla ajanhetkellä (kuva 12), mikä johtuu jauheen kuormituksen relaksaatiosta 

(Dwivedi ym. 1991). Kuormitusrelaksaation havaitseminen paljastaa aineen olevan 

plastisesti muotoutuvaa, koska kuormitusrelaksaatiota tapahtuu plastisesti muotoutuvilla 

aineille (Antikainen 2003). 
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Kuva 12. Matka-aika- ja voima-aika- kuvaaja samasta puristuksesta (Antikainen 2003). 

 

Kuvassa 13 (Leitriz ym. 1996) voima-aika- kuvaaja on jaettu alueisiin, jotka kuvaavat 

puristuksen eri vaiheita. Rotaatiokoneen puristusprosessi voidaan jakaa ajallisesti 

kolmeen eri vaiheeseen. Puristusvaiheessa painimet liikkuvat toisiaan kohti, 

kosketusvaiheessa painimet ovat kosketuksissa rotaatiokoneen puristusrulliin, ja 

paineenpurku on prosessin viimeinen vaihe (Leitriz ym. 1996). 
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Kuva 13. Voima-aika kuvaaja (Leitriz ym. 1996). Tabletointi voidaan jakaa eri 

aikavaiheisiin: puristuminen (t1-t2), kuormituksen relaksaatio (t2-t4), materiaalin 

tiivistyminen (t1-t4) ja puristuksen poisto (t4-t5). Puristusprosessin aikaparametrit: 

puristusajan keskikohta (t3), kontaktiaika (t1-t5). 

 

Kuvassa 13 elementtien A6/A5 suhde (engl. area ratio, AR) kuvaa kuormituksen 

relaksaatiota (Vogel ja Schmidt 1993; Leitriz ym. 1996). Materiaalin 

kuormitusrelaksaatio on sitä suurempi, mitä pienempiä arvoja AR saa. 

Kuormitusrelaksaatio korreloi jauheen tiivistymisen ja plastisen muotoutumisen kanssa, 

ja Vogel ja Schmidt (1993) raportoivatkin plastisten materiaalien saavan matalilla 

puristuspaineilla tyypillisesti AR-arvoja 0,3 – 0,45 välillä, kun taas suuret puristuspaineet 

näkyivät merkittävänä AR-arvon kasvuna. Murtuvat materiaalit saavat tyypillisesti 

korkeita AR-arvoja puristuspaineesta riippumatta. Elastisilla materiaaleilla käyrä on 

tyypillisesti lähes symmetrinen ja AR-arvot lähestyvät arvoa 1. Näin voima-aika -

kuvaajia on mahdollista hyödyntää materiaalin puristuskäyttäytymisen karakterisoinnissa 

(Vogel ja Schmidt 1993). 
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Leitritz ja kumppanit (1996) tutkivat kosteuspitoisuuden vaikutusta tärkkelyksen 

puristuskäyttäytymiseen voima-aika- kuvaajan analyysillä. Tutkijat määrittivät 

materiaalin plastisen muotoutumisen suhteellisen osuuden mittaamalla puristuksessa 

tapahtuvaa kuormitusrelaksaatiota. Voima-aika- kuvaajan eri parametreja vertailtaessa 

AR:n hyödyntäminen osoittautui luotettavimmaksi ja tarkimmaksi tavaksi määrittää 

kuormitusrelaksaatio. 

 

Tutkijat esittivät, että AR-suhdelukua voisi hyödyntää valmistusprosessin aikaisena 

laadun kontrollointiparametrina tärkkelystä merkittävästi sisältävillä formulaatioilla. 

Liian suuren puristuspaineen käyttö johtaa tärkkelyksellä merkittävään kontaktivaiheessa 

tapahtuvaan elastiseen tiivistymiseen, jolloin muodostuneista tableteista tulee 

mekaanisesti heikompia verrattuna pienemmän puristuspaineen käyttöön (Leiritz ym. 

1996). AR:n avulla olisi mahdollista varmistaa, ettei puristuspaine nouse liian korkeaksi 

ja aiheuta liiallista elastista palautumista. 

 

2.6.6.5  Tabletoitavuuskuvaaja 

 

Materiaalin tabletoitavuus määritetään puristetun tabletin vetomurtolujuuden ja käytetyn 

puristuspaineen suhteena (Tye ym. 2005). Materiaalin tai formulaation tabletoitavuutta 

voi näin ollen verrata toisiinsa asettamalla tabletoitavuusprofiilit samaan kuvaajaan (kuva 

14). Materiaali on hyvin tabletoituvaa, jos siitä muodostuu mekaanisesti lujia tabletteja 

matalilla puristusvoimilla.  

 

Kuvassa 14 viiden eri materiaalin tabletoitavuusprofiilit on yhdistetty samaan kuvaajaan 

(Tye ym. 2005). Tulosten perusteella parhaiten tabletoituva materiaali on mikrokiteinen 

selluloosa (MCC), ja tärkkelyksen tabletoitavuus on huono. Kuvaajassa esitetyt tulokset 

eivät ole kuitenkaan yleistettävissä, sillä materiaalin tableloitavuuteen vaikuttaa monta 

eri tekijää kuten puristusolosuhteet, tablettikone ja sen säädöt, materiaalien käsittely- ja 

säilytystapa sekä erityisesti materiaalin laatu. Esimerkiksi tärkkelyksen eri laaduilla on 

huomattavasti toisistaan eroavat tabletoitavuusominaisuudet. 
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Tabletoitavuusprofiilien muodostamiseksi riittää yleensä yläpainimen voiman 

mittaaminen, mikä voidaan pyöreillä painimilla muuttaa puristuspaineeksi yhtälön 3 

mukaan. Tabletoitavuus voidaan ilmoittaa myös voiman suhteen, mutta silloin eri 

kokoisia ja muotoisia tabletteja ei voida verrata toisiinsa.  

 

 

Kuva 14. Tyypillinen eri materiaalien tabletoitavuuskäyrät esittävä tabletoitavuuskuvaaja 

(Tye ym. 2005). 

 

Tietyillä materiaaleilla puristusprosessiin liittyy merkittävä muotinseinämän kitka, ja 

tällöin puristuspaineena tulisi käyttää ylä- ja alapainimen paineen keskiarvoa (Hersey ym. 

1967; Ragnarsson ja Sjögren 1983). Erikokoisten tablettien vertailun mahdollistamiseksi 

tabletoitavuusdata esitetään vetomurtolujuutena murtolujuuden sijaan (Fell ja Newton 

1970). Vetomurtolujuuden laskukaava on esitetty aiemmin yhtälössä 4. 

 

 



32 
 

2.3 Jauheiden laatuominaisuuksien vaikutus tabletointiin 

 

Jauheiden tyypillisiä kriittisiä laatuominaisuuksia ovat muun muassa aineen kidemuoto 

ja kideasu, partikkelikokojakauma sekä partikkelien pintaominaisuudet ja muoto. Muita 

usein kriittisesti kontrolloitavia seikkoja ovat jauheen hygroskooppisuus ja 

valuvuusominaisuudet. 

 

Tabletoinnin kannalta hyvän jauhemassan tulisi valua vapaasti ja puristua hyvin. Hyvästä 

jauhemassasta saadaan puristettua riittävän lujia tabletteja, jotka läpäisevät farmakopean 

murenevuustestin. Tabletti ei saa kuitenkaan olla liian tiivis, vaan sen tulee hajota ja 

vapauttaa lääkeaine käyttötarkoitukseen soveltuvalla nopeudella. 

 

2.3.1 Partikkelikoon vaikutus jauheiden tabletointiin 

 

Pienet, alle 100 µm kokoiset partikkelit valuvat usein heikosti niiden kohesiivisuuden 

vuoksi (Aulton 2018a; Laitinen ym. 2004). Yli 250 µm kokoiset partikkelit valuvat 

puolestaan yleensä vapaasti (Aulton 2018a), jonka ansiosta suurempien partikkelien 

tabletointi voi olla helpompaa. Pienet partikkelit ovat isompia kohesiivisempia, sillä 

niiden pinta-alan suhde massaan on suurempi. Näin pienten partikkelien pinnalla 

vaikuttavat voimat (esim. van der Waalsin voimat ja vetysidokset) ovat 

merkityksellisempiä, ja ne estävät partikkelien liikettä toistensa suhteen (Aulton 2018a). 

Toisaalta partikkelikoon kasvaessa taipumus segregaatioon kasvaa (Xie ym. 2008), ja 

mahdollinen partikkelikoon optimointi tuleekin tehdä formulaatio- ja 

valmistusprosessikohtaisesti.  

 

Pienemmistä partikkeleista pitäisi teoriassa puristua lujempia tabletteja, sillä pienemmistä 

partikkeleista koostuvassa systeemissä on suurempi pinta-ala sidoksien muodostumista 

varten (Sun ja Grant 2001b; Fichtner ym. 2005). Pienet partikkelit kykenevät myös 

täyttämään tehokkaammin partikkelien välisiä tyhjiä tiloja paineen alla, jonka ansiosta 

jauhe tiivistyy paremmin. Kunkin aineen ominaisuudet määrittävät partikkelikoon 

merkityksen tabletoitavuudelle (Eriksson ja Alderborn 1995). Esimerkiksi 

dikalsiumfosfaatilla ja sakkaroosilla alkuperäinen partikkelikoko ei vaikuta tablettien 
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lujuuteen, sillä kummankin aineen partikkelit murtuvat suuressa määrin joka tapauksessa 

puristuksen aikana (Alderborn ja Nyström 1982). Myös Eriksson ja Alderborn (1995) 

havaitsivat, ettei partikkelikoko vaikuttanut sakkaroosista puristettujen tablettien 

lujuuteen. 

 

Partikkelikoon vaikutukset tablettien lujuudelle eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä 

(Eriksson ja Alderborn 1995), ja esimerkiksi natriumkloridin tabletoitavuudesta julkaistut 

tulokset ovat ristiriitaisia. Aldeborn ja Nyström (1982) raportoivat, kuinka 

natriumkloriditableteista muodostui lujempia suuremmalla partikkelikoolla. Kahdessa 

muussa julkaisussa on kuitenkin osoitettu, kuinka natriumkloridin pienempi 

partikkelikoko johtaa lujempiin tabletteihin (Eriksson ja Alderborn 1994; Eriksson ja 

Alderborn 1995). 

 

Jauheen partikkelit eivät ole koskaan yhdenmukaisia, ja yleensä partikkelikoko 

ilmaistaankin partikkelikokojakaumana. Leveä partikkelikokojakauma voi johtaa suureen 

tablettien annosvaihteluun, vaikka lääkeaine olisikin jakaantunut massaltaan tasaisesti 

tabletoitavaan massaan (Aulton 2018b). Annosvaihtelu johtuu tällöin siitä, että 

erikokoiset partikkelit ovat segregoituneet tablettikoneen syöttösuppilossa. Erikokoisilla 

partikkeleilla on eri kaatotiheydet, jolloin sama muotin täyttötilavuus vastaa eriä massaa 

erikokoisille partikkeleille (Aulton 2018b). Yleensä leveä partikkelikokojakauma altistaa 

segregaatiolle (Virtanen ym. 2009). Fichtnerin ja kumppaneiden (2005) tutkimuksessa 

partikkelikokojakauman leveydellä ei havaittu olevan merkitystä tablettien 

huokoisuuteen, mutta sillä oli monimutkainen ja aineesta riippuva vaikutus tablettien 

kohonneisiin vetomurtolujuuksiin säilytyksen aikana.  

 

Simek ja kumppanit (2017) havaitsivat eri kideasun parasetamolilaatujen omaavan hyvin 

erilaiset partikkelikokojakaumat. Raakaparasetamolin partikkelikokojakauma oli selvästi 

levein, ja siitä puristetut tabletit olivat heikkoja, ja tableteilla oli merkittävää 

kansimuodostusta. Tutkimuksen perusteella parasetamolin leveä partikkelikokojakauma 

ja epäsäännöllisen muotoiset partikkelit johtivat heikkoon valuvuuteen ja huonoon 

puristuvuuteen.  
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Liu ja kumppanit (2008) osoittivat, että kapeamman partikkelikokojakauman ibuprofeeni 

valuu merkittävästi paremmin kuin ei-käsitelty ibuprofeenin bulkkijauhe. Jopa 

pienimmän partikkelikoon eristetty fraktio valui paremmin kuin ibuprofeenin 

bulkkijauhe. Ibuprofeenin suurimman partikkelikoon fraktiot valuivat parhaiten kapean 

kokojakauman fraktioiden vertailussa (Liu ym. 2008). Myös Fanin ja kumppaneiden 

(2005) tulokset osoittivat, kuinka kapeampi partikkelikokojakauma parantaa laktoosin ja 

selluloosan valuvuutta. Yajima ja kumppanit (1996) suhteuttivat rakeiden kokojakauman 

niistä valmistettujen tablettien laatuominaisuuksiin kuten murtolujuuteen ja 

painonvaihteluun. Tulosten perusteella rakeiden kapeampi kokojakauma minimoi 

tablettien painonvaihtelun. Kirjallisuuden perusteella kapea partikkelikokojakauma on 

siis tavoiteltava jauhemassan ominaisuus, sillä se voi parantaa jauheen valuvuutta ja 

pienentää segregaatioriskiä.  

 

2.3.2 Partikkelien muodon vaikutus jauheiden tabletointiin 

 

Partikkelien muoto vaikuttaa jauhemassan valuvuuteen (Santomaso ym. 2003; Kaerger 

ym. 2004), sillä partikkelien välinen sidospinta-ala on riippuvainen partikkelien 

muodosta. Esimerkiksi pallomaisilla partikkeleilla on verrattain pieni pinta-tilavuussuhde 

ja vähäinen kontaktipinta muihin partikkeleihin, jonka vuoksi pallomaiset partikkelit 

valuvat yleensä optimaalisesti (Aulton 2018a). Päinvastoin neulas- ja hiutalemaisten 

partikkelien valuvuus on yleensä heikkoa. Epäsäännöllisen muotoiset partikkelit voivat 

puolestaan lukkiutua kiinni toisiinsa, mikä heikentää valuvuutta (Aulton 2018a). 

 

Wong ja Pilpel (1990) havaitsivat epäsäännöllisen muotoisten partikkelien lisäävän 

entisestään aineen ominaisen muotoutumismekanismin suhteellista osuutta; plastiset 

materiaalit muuttuivat entistä plastisemmaksi, ja murtuvat materiaalit murtuivat 

suhteellisesti enemmän, jos partikkelien muoto oli epäsäännöllinen. Tutkimuksen 

plastisilla materiaaleilla (tärkkelys ja natriumkloridi) myös puristuvuus parani 

epäsäännöllisen muotoisilla partikkeleilla (Wong ja Pilpel 1990). Myös aiemmissa 

tutkimuksissa plastisten materiaalien tablettien murtolujuuksien on osoitettu olevan hyvin 

riippuvaisia jauheen partikkelien muodosta, kun taas murtuvilla materiaaleilla 

partikkelimuodolla ei ole merkitystä tablettien lujuuteen (Alderborn ym. 1988; Alderborn 
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ja Nyström 1982). Esimerkiksi mikrokiteisestä selluloosasta puristetut tabletit ovat 

lujempia sauvamaisilla partikkeleilla pallomaisiin partikkeleihin verrattaessa (Obae ym. 

1999). Obae ja kumppanit (1999) mallinsivatkin selluloosapartikkelien muotoa pituuden 

(L) ja halkaisijan (D) suhdelukuna L/D, ja osoittivat, kuinka suhdeluvun suuremmat arvot 

johtivat lujempiin tabletteihin. 

 

Lääkeaineen optimaalisen kideasun valinta ja kontrollointi on tärkeää, sillä kideasu voi 

vaikuttaa merkittävästi tabletointiprosessin ja tablettien laatuun (Shell 1966; Garekani 

ym. 1999; Celik ja Driscoll 1993; Rasenack ja Muller 2002). Esimerkiksi Rasenack ja 

Muller (2002) osoittivat kuinka ibuprofeenin lautasmaiset kiteet valuivat paremmin 

ibuprofeenin neulamaisiin kiteisiin verrattaessa. Lisäksi lautasmaisesta ibuprofeenista 

muodostui lujempia tabletteja, ja jauhe ei tarttunut tablettikoneen osiin toisin kuin 

neulamainen ibuprofeeni.  

 

Tutkimuksissa käytetyt tablettikoneet, raaka-aineiden alkuperä, kiteytystekniikat ja 

ulkoiset olosuhteet vaikuttavat todennäköisesti saatuihin tuloksiin, sillä esimerkiksi 

parasetamolin kideasun vaikutuksesta julkaistut tulokset ovat jokseenkin ristiriitaisia. 

Rasenack ja Muller (2002) totesivat, että pienikiteinen parasetamoli tabletoituu parhaiten 

sekä lautasmaisella että prismamaisella parasetamolilla. Garekani ja kumppanit (1999) 

havaitsivat kuitenkin, että kideasu vaikuttaa parasetamolin muotoutumistapaan; 

prismamainen parasetamoli oli plastisempaa ja elastisempaa lautasmaiseen 

parasetamoliin verrattaessa. Hong-Guan ja Rue-Hue (1995) puolestaan raportoivat 

neulamaisen parasetamolin puristuvan huonoiten tutkimistaan parasetamolin kideasuista, 

mikä johtui neulamaisen parasetamolin elastisuudesta. Tuoreessa julkaisussa Simek ja 

kumppanit (2017) puolestaan osoittivat, että epäsäännöllisen muotoisen, lautasmaisen ja 

pallomaisen parasetamolin puristuvuusominaisuuksia vertailtaessa pallomainen 

parasetamoli valui parhaiten, ja että siitä puristui ominaisuuksiltaan ylivertaisia tabletteja 

muihin laatuihin verrattaessa. Tutkijat osoittivat myös, että tutkittujen laatujen kidekoolla 

on vain minimaalinen vaikutus tabletoitavuuteen, ja että kiteiden muodolla oli suurin 

merkitys. 
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Jauheen partikkelien kontaktipinta-ala ja siten muodostuvan tabletin mekaaninen lujuus 

voi olla merkitsevästi erilainen riippuen siitä, miten kiteet ovat orientoituneet 

tablettikoneen muotissa (Rasenack ja Muller 2002). Lisäksi kiteen pintaominaisuudet 

vaikuttavat puristuvuuteen. Jauhe puristuu hyvin silloin, kun siinä on paljon toisiinsa 

lujasti sitoutuvia kidepintoja, ja vastaavasti vähäisesti sellaisia kidepintoja, joiden 

adheesio toisiinsa on heikkoa (Milosovich 1963). Erilaisten kiteytystekniikoiden myötä 

voidaan vaikuttaa kiteiden muotoon ja eri adheesio-ominaisuuksien omaavien 

kidepintojen suhteellisiin osuuksiin. Vastaavasti myös apuaineiden ominaisuudet voivat 

vaihdella merkittävästi riippuen apuaineen kideasusta. Staniforth ja kumppanit (1981) 

raportoivat, kuinka mannitolin kideasun optimointi johti lääkeformulaation 

vähäisempään segregaatiotaipumukseen. Tutkijoiden mukaan tutkimuksessa kehitetty 

mannitolikiteiden huokoisuus ja epäsäännöllisen muotoiset pinnat sitoivat 

lääkeainepartikkeleja, ja näin minimoivat segregaation. 

 

2.3.3 Kidemuodon vaikutus jauheiden tabletointiin 

 

Aineen erilaisia kidemuotoja kutsutaan polymorfeiksi. Eri kidemuodoilla kiteen sisällä 

olevat molekyylit ovat järjestäytyneet uniikilla tavalla (Tiwary 2001). Eri polymorfien 

fysikaaliset ja farmaseuttiset ominaisuudet voivat erota merkittävästi toisistaan.  

Kideasun tapaan kidemuotojen tunnistaminen, optimaalisimman kidemuodon valinta 

sekä tämän kidemuodon kontrollointi valmistuksen aikana on kriittistä lääkevalmisteen 

laadun, tehon ja turvallisuuden kannalta (ICH Q6A 1999; Gardner ym. 2004).  

 

Kidemuodon ja tabletoitavuuden suhdetta tutkittaessa on aluksi kriittistä varmistua, että 

tutkittava kidemuoto ei muutu jauheen esikäsittelyn tai puristuksen aikana. Jauhatuksessa 

yhdenmukaistetaan ja pienennetään jauheen partikkelien kokoa. Jauhatus johtaa yleensä 

jauheessa paikallisesti ilmenevään suureen puristus- ja leikkauskuormitukseen, sekä 

korkeaan lämpötilaan (Fabbiani ja Pulham 2006). Näin ollen jauhatus voi johtaa 

kiderakenteiden siirtymiin ja murtumiin. Suuret kuormitukset voivat johtaa aineen 

säännönmukaisen kiderakenteen häviämiseen, jolloin aineesta tulee amorfista (Fabbiani 

ja Pulham 2006).  
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Kiderakenteen murtumat voivat indusoida myös kidemuodon muutoksen. Esimerkiksi 

Matsumoto ja kumppanit (1988) raportoivat, kuinka kaikki tutkitut fenyylibutatsonin 

kidemuodot muuttuivat jauhatuksen seurauksena 4 °C:ssa metastabiiliksi ε-

kidemuodoksi, ja korkeammassa lämpötilassa (35 °C) stabiiliksi β-kidemuodoksi.  Chan 

ja Doelker (1985) tutkivat 32 markkinoilla olevaa lääkeainetta, joilla tiedettiin ilmenevän 

eri kidemuotoja. Tutkijat havaitsivat 11 lääkeaineella tapahtuvan polymorfimuutoksia 

jauhatuksen seurauksena. 

 

Tabletin puristuksen aikaiset paineet kohoavat yleensä 40-200 MPa:n alueelle. Puristus 

ei yleensä kuitenkaan johda kidemuodon muuttumiseen tai merkittävään 

amorfisoitumiseen (Fabbiani ja Pulham 2006). Kirjallisuudessa on kuitenkin esimerkkejä 

lääkeaineista, joilla kidemuotomuutokset ovat herkkiä puristuspaineelle. Chan ja Doelker 

(1985) osoittivat, kuinka kofeiinin, sulfabentsamidin ja maprotiliinihydrokloridin 

epästabiilit kidemuodot muuttuivat puristuksessa stabiileiksi kidemuodoiksi. Vastaava 

epästabiilien kidemuotojen transformaatio on osoitettu myös muun muassa 

klooripropamidille (Thakral ym. 2019) ja karbamatsepiinidihydraatille (Lefebvre ym. 

1986). Thakral ja kumppanit (2019) tutkivat tabletin polymorfitransformaation laajuutta 

tabletin eri osista, ja osoittivat, kuinka muotin seinämää lähellä olevat tabletin osat olivat 

erityisen alttiita transformaatiolle. Ilmiö osoitti, että puristuspaineen lisäksi myös 

leikkauskuormituksella on suuri merkitys polymorfitransformaatioissa (Thakral ym. 

2019). 

 

Kopp ja kumppanit (1989) osoittivat kidemuodolla olevan merkittävä vaikutus siihen, 

kuinka lujia tabletteja jauheesta saadaan valmistettua. Matsumoto ja kumppanit (1991) 

osoittivat, kuinka klooripropamidin kidemuoto muuttui tabletoinnissa kohonneen 

lämpötilan seurauksena, ja että tablettien lujuus riippui käytetystä kidemuodosta sekä 

puristuksen aikaisesta lämpötilasta.  

 

Parasetamolin metastabiili II-polymorfi puristuu merkittävästi stabiilia I-polymorfia 

paremmin (Di Martino ym. 1996). Tutkijoiden mukaan I-polymorfissa 

parasetamolimolekyylit ovat järjestäytyneet hyvin jäykästi kiderakenteen sisälle, jonka 

seurauksena kidetasot eivät pääse liikkumaan ja muodostamaan riittävästi sidoksia.  I-
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polymorfista puristetuilla tableteilla ilmeneekin merkittävää kansimuodostusta (Di 

Martino ym. 1996). II-polymorfin parempi puristuvuus selittyy sen plastisuudella. II-

polymorfin kiderakenteessa parasetamolimolekyylit ovat järjestäytyneet kerroksittain, 

jolloin rakenteen liukutasot (engl. slip plane) pääsevät muotoutumaan plastisesti luoden 

runsaasti vahvoja sidoksia tabletin sisällä (Higashi ym. 2017). II-polymorfia voidaankin 

käyttää tablettien suorapuristuksessa, kun I-polymorfi vaatii rakeistuksen. Myös Sun ja 

Grant (2001c) osoittivat kiderakenteen liukutasojen johtavan parempaan puristuvuuteen 

ja tabletoitavuuteen sulfameratsiinin eri polymorfeilla tehdyissä kokeissa. 

 

2.3.4 Jauheen valuvuuden vaikutus tabletointiin 

 

Tabletoitavan jauhemassan tulee valua syöttösuppilon läpi tablettikoneen muottipöydälle. 

Luokattomasti valuvien massojen tabletointi epäonnistuu jo tässä vaiheessa niiden 

jumittuessa syöttösuppiloon. Pelkkä massan valuminen syöttösuppilon läpi ei vielä 

yksinään riitä, sillä heikon valumisen riskinä on erityisesti muotin vaihteleva täyttyminen, 

joka aiheuttaa tablettien painon ja annoksen vaihtelua (Aulton 2018a).  Huonosti muotin 

täyttävään jauhepatsaaseen voi jäädä myös runsaasti ilmaa, joka voi johtaa tablettien 

kansimuodostukseen (Mazel ym. 2015; Tanino ym. 1995). Vaihteleva muotin 

täyttyminen suurentaa tablettien vetomurtolujuuden varianssia, sillä tabletin 

vetomurtolujuus on verrannollinen muotin sisällä olevan jauheen massaan. 

 

2.3.5 Hygroskooppisuuden vaikutus tabletointiin 

 

Vettä voi esiintyä jauheen pinnalla joko adsorptoituneena kerroksena, tiivistyneenä 

vetenä tai kemisorptiovetenä (Crouter ja Briens 2013). Vettä voi myös absorptoitua 

partikkelien sisälle. Jauheen vesipitoisuus ja veden esiintymismuoto riippuu jauheen 

materiaaliominaisuuksista sekä ilmankosteuspitoisuudesta. Jauheen kosteuspitoisuudella 

voi olla merkittävä vaikutus jauheen tabletointiprosessiin. Esimerkiksi laktoosin ja 

hydroksipropyylimetyyliselluloosan (HPMC) valuvuuden on osoitettu heikkenevän 

suurenevan kosteuspitoisuuden mukaan (Emery ym. 2009; Faqih ym. 2007). 

Teofylliinillä ja metyylimetakrylaatti-tärkkelys- kopolymeerillä liian korkeat 
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vesipitoisuudet kuitenkin heikentävät jauheiden valuvuutta vahvistamalla koheesiota 

vahvistuneiden nestesiltojen myötä (Sandler ym. 2010; Bravo-Osuna ym. 2007).  

 

Tietyllä kosteuspitoisuudella partikkelien pintaan adsorptoitunut vesi voi toimia kuten 

voiteluaine vähentäen partikkelien välistä kitkaa, ja näin parantaa valuvuutta (Crouter ja 

Briens 2013). Kohonneen vesipitoisuuden on osoitettu parantavan valuvuutta 

aspartaamilla (Emery ym. 2009) ja tärkkelysrakeilla (Cole ym. 1975). Aspartaamilla 

suurentunut vesipitoisuus johtaa partikkelien agglomeroitumiseen. Agglomeraattien 

suurempi partikkelikoko ja pyöreä muoto selittää paremman valuvuuden verrattaessa 

aspartaamin pieniin ja neulamaisiin yksittäisiin partikkelin (Emery ym. 2009). 

Teofylliinin (Sandler ym. 2010) ja metyylimetakrylaatti-tärkkelys- kopolymeerin (Bravo-

Osuna ym. 2007) valuvuus paranee vesipitoisuuden suurentuessa tiettyyn pisteeseen 

saakka, jonka jälkeen valuvuus taas heikkenee vahvistuneen koheesion myötä. 

 

Kosteuspitoisuudelle on usein merkittävä vaikutus formulaation tabletoitavuuteen. Thapa 

ja kumppanit (2017) tutkivat laktoosimonohydraatista, mikrokiteisestä selluloosasta 

(MCC) ja maissitärkkelyksestä puristettujen tablettien vetomurtolujuutta rakeiden 

kosteuspitoisuuden ja puristuspaineen suhteen. Tulosten perusteella 

laktoosimonohydraatista puristetuista tableteista tulee keskimäärin lujempia, kun 

kosteuspitoisuus laskee ja puristuspaine suurenee. Tutkijat arvioivat, että alhaisilla 

kosteuspitoisuuksilla vesi liuottaa laktoosirakeiden pintaa, jolloin pinta-alueista tulee 

viskoelastisia, mikä voimistaa rakeiden välisiä sidoksia. Sen sijaan korkeammilla 

kosteuspitoisuuksilla vesi muodostaisi useita kerroksia rakeiden pinnalle, ja paksu 

vesikerros heikentäisi rakeiden välisiä sidoksia. Näin korkea vesipitoisuus johtaisi 

heikkoihin laktoositabletteihin, ja päinvastoin (Thapa ym. 2017). Myös Abdel-Hamid ja 

Betz (2011) sekä Shukla ja Price (1991) osoittivat laktoosijauheesta puristettujen 

tablettien murtolujuuden heikkenevän korkeampien kosteuspitoisuuksien suhteen.  

 

Laktoosista poiketen maissitärkkelyksestä tehtyjen tablettien vetomurtolujuus suureni, 

kun materiaalien kosteuspitoisuus suureni (Thapa ym. 2017). Tutkijat arvioivat, että 

aineiden partikkelien pinnalla oleva vesikerros toisi rakeita lähemmäksi toisiaan 

vahvistaen niiden välisiä sidoksia. Lisäksi vesikerros voi edistää kiinteiden siltojen 
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muodostumista rakeiden välille. Tärkkelysrakeiden suurenevan kosteuspitoisuuden on 

osoitettu myös aiemmin parantavan lineaarisesti niiden tabletoitavuutta (Cole ym. 1975). 

Tutkijat raportoivat korkeilla puristuspaineilla kosteuden vahvistavan rakeista 

puristettujen tablettien mekaanista lujuutta 6 %:in kosteuspitoisuuteen saakka, jota 

suuremmilla kosteuspitoisuuksilla puolestaan tablettien murtolujuus alkoi heikentyä 

(Cole 1975). Abdel-Hamid ja Betz (2011) raportoivat, ettei tärkkelyksestä saatu 

puristettua tabletteja, jos puristuspaine ja vesiaktiivisuus olivat matalia. Riittävä 

kosteuspitoisuus on siis tärkeää tärkkelyksen tabletoinnille (Zografi ja Kontny 1986; 

Abdel-Hamid ja Betz 2011). 

 

Kosteuden vaikutuksesta mikrokiteisen selluloosan tabletoitavuuteen on esitetty 

ristiriitaisia tutkimustuloksia. Thapan ja kumppaneiden (2017) tuloksista poiketen 

suorapuristeselluloosajauheesta (Avicel PH101) puristettujen tablettien 

vetomurtolujuuden on osoitettu saavuttavan maksimiarvonsa verrattain matalilla 

kosteuspitoisuuksilla, ja että tablettien vetomurtolujuus heikkenee korkeammissa 

kosteuspitoisuuksissa (Pilpel ja Ingham 1988; Malamataris ym. 1991). Tabletointi on 

monimuuttujaprosessi, joten ristiriitaiset tutkimustulokset selittynevät tutkittujen 

materiaalien fysikoteknisillä sekä laitteistojen eroavaisuuksilla. Abdel-Hamid ja Betz 

(2011) raportoivat MCC:n elastisen palautumisen vähenevän, kun jauheiden 

vesiaktiivisuus suureni (Abdel-Hamid ja Betz 2011). Vesiaktiivisuuden on osoitettu 

lisäävän MCC:n plastisuutta, sillä vesimolekyylit häiritsevät selluloosaketjujen välisiä 

vetysidoksia edistäen näin mikrokiteiden liikkeitä puristuksen aikana (Pilpel ja Ingham 

1988). Kosteus siis edistää selluloosan mikrokiteiden plastista muototutumista hyvin 

lähelle toisiaan, jolloin kiteiden välille muodostuu vahvoja vetysidoksia (Khan ym. 

1981). Selluloosan mikrokiteissä oleva vesi estää tabletin elastista palautumista vesi- ja 

selluloosamolekyylien vetysidosverkoston myötä (Khan ym. 1981).  Pilpel ja Ingham 

(1988) raportoivat selluloosatablettien vetomurtolujuuden saavan suurimman arvonsa 3 

%:n kosteudessa, jota suuremmilla kosteuspitoisuuksilla vetomurtolujuus heikkenee 

merkittävästi (Pilpel ja Ingham 1988). Suuremmat kosteuspitoisuudet laskivat selluloosan 

tabletoinnin ejektiovoimaa merkittävästi ja lineaarisesti. Tutkijat arvioivat, että PH101-

laadulla yli 3 %:n kosteuspitoisuuksilla vesimolekyylit alkavat häiritä selluloosaketjujen 

välisiä vetysidoksia heikentäen tabletin mekaanista lujuutta. Myös Malamataris ja 
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kumppanit (1991) ovat osoittaneet selluloosatablettien vetomurtolujuuden laskevan 

jauheen vesipitoisuuden noustessa liian korkeaksi. Yhteenvetona kirjallisuuden 

perusteella plastisilla materiaaleilla, kuten MCC:llä ja tärkkelyksellä, on todennäköistä, 

että suurempi vesipitoisuus parantaa materiaalien tabletoitavuutta lisäämällä niiden 

plastisuutta ja vähentämällä elastista palautumista (Abdel-Hamid ja Betz 2011).  

 

2.4 Rakeistamisen vaikutus tabletointiin 

 

Rae määritellään pienempien jauhepartikkelien aggregaattina, tai yksittäisenä suurena 

partikkelina, jonka ulkomitat ovat 1000 µm suurempia (Aulton 2018b). Rakeistuksessa 

pieniä primääripartikkeleja käsitellään siten, että ne liittyvät toisiinsa muodostaen 

suurempia monipartikkelisysteemejä, rakeita. Tabletointiin käytettävien rakeiden 

kokoluokka on yleensä 0.2 – 0.5 mm (Aulton 2018b). Tabletointiin käytettävät rakeet 

eivät saa olla liian hauraita. Rakeiden tulee muotoutua ja pystyä muodostamaan sidoksia 

puristuksen aikana. Yleisiä syitä rakeistukselle ovat segregaation välttäminen, 

valuvuuden parantaminen sekä jauhemassan puristusominaisuuksien parantaminen 

(Aulton 2018b).  

 

Rakeistettava formulaatio ja rakeiden muodostumistapa määrittää syntyvien rakeiden 

rakenteen ja fysikaaliset ominaisuudet. Rakeistusmenetelmät voidaan jakaa kuiva- ja 

märkärakeistukseen. Rullausrakeistuksessa jauheen partikkelit aggregoidaan rakeiksi 

painerullien avulla. High shear- ja leijupetirakeistimet ovat esimerkkejä 

märkärakeistusmenetelmistä (Aulton 2018b). 

 

Rakeistuksen vaikutuksia yksittäisen apuaineen tai yksinkertaisten binääriseosten 

tabletointiprosessiin on tutkittu laajasti. Kalsiumkarbonaatin valuvuuden, ja tablettien 

massavariaation on osoitettu paranevan merkittävästi kuivarakeistamisen ansiosta, mutta 

rakeistaminen ei paranna aineen tabletoitavuutta (Bacher 2007). Freitag ja Kleinebudde 

(2003) havaitsivat vastaavasti magnesiumkarbonaatin valuvuuden paranevan, mutta 

tietyillä kuivarakeistuksen parametreillä rakeiden tabletoitavuus heikkeni alkuperäiseen 

jauheeseen verrattaessa. Vemavarapu ja kumppanit (2009) tutkivat millä jauheen 

alkuominaisuuksilla high shear- rakeistus parantaa materiaalin valuvuutta eniten. 
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Regressioanalyysin perusteella rakeistus parantaa valuvuutta kasvattamalla partikkelien 

kokoa, lisäämällä materiaalin tiheyttä, kaventamalla partikkelikokojakaumaa sekä 

muokkaamalla partikkelien pintaa ja pyöristämällä partikkeleja. Valuvuus parani eniten 

jauheilla, joiden partikkelikokojakauma oli erityisen leveä ennen rakeistusta 

(Vemavarapu ym. 2009). 

 

Horisawa ja kumppanit (2000) tutkivat eri rakeistusmenetelmien vaikutuksia laktoosin ja 

mikrokiteisen selluloosan (MCC) tabletoitavuudelle. Laktoosin kolme eri rakeistustapaa 

(high shear-, leijupeti- ja ekstruusiorakeistus) eivät johtaneet merkittäviin eroihin 

puristettujen tablettien murtolujuuden suhteen, eivätkä myöskään verrattaessa 

laktoosijauheeseen. Sen sijaan kaikki MCC-rakeet (high shear-, rullaus- ja 

ekstruusiorakeistus) tuottivat heikompia tabletteja suorapuristettavaan MCC-jauheeseen 

verrattaessa. Myös Maganti ja Celic (1993) ovat raportoineet myös aiemmin MCC-

rakeiden tabletoituvan heikommin MCC-jauheeseen verrattaessa, koska MCC-jauhe 

muotoutui plastisesti ja muodosti lujia puristeita, kun taas MCC-rakeet muotoutuivat 

murtuen ja elastisesti. Myös Horisawa ja kumppanit (2000) arvioivat rakeistuksen 

heikentävän MCC:n plastisuutta, mikä selittäisi rakeiden huonon tabletoitavuuden. 

Julkaistun tutkimustiedon perusteella murtuvat materiaalit eivät ole yhtä herkkiä 

rakeistuksen tabletoitavuutta heikentävälle vaikutukselle plastisiin materiaaleihin 

verrattaessa (Bacher ym. 2007). Rakeiden rikkoontuessa puristuksen aikana syntyy uusia 

sidospintoja, kun taas plastisilla materiaaleilla rakeistus heikentää materiaalin 

pääasiallista muotoutumistapaa. 

 

Farmaseuttisten jauheiden tabletoitavuuden on myös osoitettu heikkenevän, jos 

primääripartikkelit agglomeroituvat erityisen tiheiksi rakeiksi (Badawy ym. 2006a; 

Wikberg ja Alderborn 1991). MCC-rakeiden huokoisuus vähenee rakeistuksen 

seurauksena (Westermack ym. 199b9; Badawy ym. 2006a), minkä on osoitettu johtavan 

MCC:n heikentyneeseen tabletoitavuuteen (Johansson ym. 1995; Badawy ym. 2006a). 

Vastaavasti kirjallisuudessa on myös osoitettu erityisen tiheiden laktoosirakeiden 

heikentynyt rikkoutuminen, ja siitä johtuva partikkelisysteemin vähentynyt sidospinta-

ala, mikä ilmenee rakeiden heikentyneenä tabletoitavuutena (Badawy ym. 2000; Wikberg 

ja Alderborn 1991). Kirjallisuudessa esitettyjen tuloksien perusteella märkärakeistettujen 
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rakeiden puristusominaisuudet ovat keskimäärin kuivarakeistettuja parempia (Bacher 

ym. 2008). Suurta osaa julkaistuista tutkimuksista ei ole kuitenkaan suoritettu realistisille 

kaupallisissa tablettivalmisteissa käytettäville monimutkaisille monikomponentti 

formulaatioille.  

 

2.5 Tablettivalmisteen kehitysprosessi 

 

Lääkeyritys joutuu tekemään suuren määrän kokeita pystyäkseen kehittämään ja 

valmistamaan lääkevalmisteen, joka auttaa potilaita suunnitellulla tavalla sairauden 

hoidossa. Lääkkeen puutteellinen laatu voi johtaa pahimmillaan potilaiden kuolemaan. 

Lääkkeiden valmistus onkin tarkasti säädeltyä ja valvottua. Lääkeyrityksen tulee 

dokumentoida lääkkeen kehitysprosessi, ja esittää se lääkeviranomaisille 

myyntilupahakemuksessa. Viranomaiset päättävät myyntiluvan myöntämisestä, ja sen 

sisältämistä mahdollisista lisävaatimuksista. Yrityksen tulee valmistaa lääkevalmiste 

hyväksytyn myyntiluvan tietojen mukaisesti. Valmistusmenetelmän muutokset vaativat 

runsaasti kokeita, joissa osoitetaan muutoksien vaikutus lääkevalmisteeseen. 

Lääkeviranomaiset päättävät voiko valmistusmenetelmän muutoksia hyväksyä. 

Muutoksenhakuprosessit ovat pitkiä ja kuluttavat runsaasti sekä lääkeyrityksen, että 

lääkeviranomaisten resursseja, joten formulaation ja valmistusmenetelmän optimointi on 

erittäin tärkeää jo myyntiluvan hakuvaiheessa. 

 

2.5.1 Preformulaatiodatan hyödyntäminen tuotekehityksessä 

 

Preformulaatiodatan myötä tuotekehitystutkijat kykenevät muodostamaan rationaalisia 

alustavia ehdotuksia lääkevalmisteelle sopivasta valmistemuodosta, formulaatiosta, 

valmistusmenetelmistä ja pakkauksesta. Näitä alustavia vaihtoehtoja formulaatiolle ja 

tuotantoprosessille voidaan sittemmin tutkia tarkemmin ja mallintaa. Lopulta 

tuotekehityksen optimointivaiheesssa määritetään lopullinen kvantitatiivinen formulaatio 

ja valmistusmenetelmä. 

 

Preformulaatiodataa käytetään päätöksenteon tukena jo lääketutkimusvaiheesta saakka 

(kuva 15). Lääketutkimusvaiheessa johtomolekyyleiksi valitaan farmakologista 
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aktiivisuutta omaavat molekyylit, joiden turvallisuusprofiili ja imeytymis-, jakaantumis-

, metabolia- ja eliminaatio-ominaisuudet (engl. absorption-distribution-metabolism-

excretion, ADME) ovat hyväksyttävät. Johtomolekyyleistä valitaan tyypillisesti muutama 

lääkeainekandidaatti, jotka ovat edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi optimaalisia 

suunnitellun valmistemuodon ja valmistusmenetelmän suhteen. Lääkekehitysvaiheessa 

preformulaatiodataa hyödynnetään, kun eläinkokeisiin ja kliinisiin kokeisin kehitetään 

formulaatiota. Lopuksi formulaation ja valmistusprosessin optimoinnissa käytetään 

preformulaatiotutkimuksissa saatua tietoa. 

 

Seuraavissa osioissa rajaan tarkastelun tablettivalmisteiden preformulaatiotutkimuksiin, 

ja siihen miksi tutkimukset ovat kriittisiä tuotekehityksen onnistumisen kannalta. 

Käsittelen pääasiassa tuotekehityksen loppuvaiheen preformulaatiotutkimuksia, jotka 

suoritetaan vasta, kun selvä lääkeainekandidaatti on tunnistettu, ja tuotekehitys on 

edennyt vaiheeseen, jossa lopullisen valmistemuodon kvantitatiivinen formulaatio 

tarvitaan. Tällaisia loppuvaiheen preformulaatiotutkimuksia ovat pääasiassa molekyylin 

fysikaalisteknisten ominaisuuksien kuten puristuskäyttäytymisen ja 

valuvuusominaisuuksien tutkiminen. (Jones 2018). 

 

Fysikaalisteknisten kokeiden tulokset riippuvat lähes aina siitä, miten molekyyli on 

valmistettu ja käsitelty. Lääkeaineelle ja tutkittaville apuaineille tuleekin määrittää 

spesifikaatiot, jotta tutkimustieto on hyödynnettävissä formulaation kehitys- ja 

optimointivaiheessa. Esimerkiksi lääkeaineen liukoisuuskokeiden tuloksia tulkittaessa on 

kriittistä tietää, millä lääkeaineen kidemuodolla ja partikkelikokojakaumalla kokeet on 

suoritettu. 
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Kuva 15. Preformulaatiotutkimukset eri vaiheissa lääketutkimusta ja -kehitystä (Jones 

2018). 

 

2.5.1.1  Lääkeaineen kidemuodon ja -asun merkitys formulaatiokehityksessä 

 

Lääke- ja apuaineiden preformulaatiotutkimuksien tuloksiin vaikuttaa merkittävästi se, 

millä kidemuodolla kokeet on suoritettu. Kidemuodon lisäksi myös kideasu voi vaikuttaa 

merkittävästi aineen ominaisuuksiin. Esimerkiksi saman lääkeaineen saman kidemuodon 

jauhenäytteet valuvat todennäköisesti merkittävästi toisistaan eriävällä tavalla, jos toisen 

näytteen mediaani partikkelikoko on huomattavasti toista suurempi. Myös partikkelien 

muoto voi vaikuttaa valuvuuteen; pallon muotoiset partikkelit valuvat todennäköisesti 

neulasmaisia partikkeleja paremmin. Kunkin tutkittavan lääkeainelaadun ja 

apuainelaadun spesifikaatioissa tuleekin määrittää laadun kidemuoto ja kideasu. 
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Tämän tutkielman osioissa 2.3.2 ja 2.3.3 on kirjoitettu tarkemmin aineen 

kideominaisuuksien vaikutuksista valuvuuteen ja puristusominaisuuksiin. Valuvuuden ja 

puristuvuusominaisuuksien lisäksi kideominaisuuksien muutokset vaikuttavat lähes aina 

myös liukoisuusominaisuuksiin, ja siten lääkevalmisteen kliiniseen tehoon ja 

turvallisuuteen (Lee ym. 2011). Esimerkiksi aineen amorfinen muoto liukenee lähes aina 

sen kiteisiä muotoja paremmin (Rodriguez-Spong ym. 2004; Murdande ym. 2010; 

Blandizzi ym. 2014). Kidemuodon tuntemus ja kontrollointi on kriittisen tärkeää, ja 

huonoimmassa skenaariossa lääkevalmisteen teho ja turvallisuusprofiili muuttuvat 

merkittävästi kidemuodon muuttuessa. Esimerkiksi hyvin dokumentoidussa 

ritonaviiritapauksessa kidemuodon muuttuminen johti lääkkeen tehon menetykseen 

(Bauer ym. 2001). 

 

Saman kidemuodon eri kideasut vaikuttavat usein merkittävästi aineen 

liukoisuusominaisuuksiin (Modi ym. 2013; Adhiyaman ja Basu 2006). Esimerkiksi 

lautasmainen selekoksibi liukenee huomattavasti nopeammin, ja suun kautta annosteltuna 

sen Cmax on suurempi ja Tmax pienempi neulasmaiseen selekoksibiin verrattaessa (Modi 

ym. 2013). Lautasmaisen selekoksibin paremmat biofarmaseuttiset ominaisuudet 

johtuvat sen kidepintojen hydrofiilisemmästä luonteesta neulasmaiseen selekoksibiin 

verrattaessa (Modi ym. 2013). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lääkeaineen 

fysikokemiallisia ominaisuuksia on mahdollista optimoida kartoittamalla jo aikaisessa 

vaiheessa tuotekehitysprosessia erilaisten kidemuotojen ja -asujen ominaisuudet sekä 

soveltuvuus kaupalliseksi lääkevalmisteeksi. 

 

2.5.1.2  Lääkeaineen liukoisuus- ja läpäisevyysominaisuudet 

 

Biofarmaseuttisessa luokittelujärjestelmässä (engl. Biopharmaceutics Classification 

System, BCS) lääkeaineet luokitellaan neljään kategoriaan niiden liukoisuuden ja 

solukalvon läpäisevyyden (engl. permeability) perusteella (taulukko 2). BSC:tä 

hyödynnetään formulaatiokehityksen päätöksenteon tukena (Amidon ym. 1995). 

Molekyylin luokituksen perusteella on mahdollista ennustaa tuotekehityksen 

haastavuutta (Cook ym. 2008).  
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Taulukko 2. Lääkeaineiden biofarmaseuttinen luokittelujärjestelmä (Amidon ym. 1995). 

 

BSC-luokitus 

Lääkeaineen 

Liukoisuus 

Lääkeaineen 

Solukalvon läpäisevyys 

 

Luokka I 

 

Hyvä 

 

 

Hyvä 

 

Luokka II 

 

Huono 

 

 

Hyvä 

 

Luokka III 

 

Hyvä 

 

 

Huono 

 

Luokka IV 

 

Huono 

 

 

Huono 

 

 

Luokan I ja III (hyvä liukoisuus) lääkeaineiden formulointi on yleensä suoraviivaista ja 

yksinkertaista (Kawabata ym. 2011). Tavallinen IR-tabletti (engl. immediate-release, IR) 

tai kapseli riittää tyypillisesti luokan I lääkeaineiden imeytymisen varmistamiseksi (kuva 

16). Luokan III lääkeaineiden imeytymistä rajoittava tekijä on niiden läpäisevyys 

ruuansulatuskanavan epiteelisolujen solukalvon läpi. Luokan III lääkeaineet 

formuloidaan tyypillisesti myös tavallisena IR-tablettina tai -kapselina, sillä läpäisevyys 

on lääkeaineen kemiallisesta rakenteesta johtuva ominaispiirre, jolloin läpäisevyyteen on 

hankala vaikuttaa ilman molekyylin kemiallisen rakenteen muuttamista. Rasvahapot, 

sappisuolot, surfaktantit ja polysakkaridit voimistavat lääkeaineiden läpäisevyyttä 
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varsinkin parasellulaarisen reitin kautta, mutta niiden käyttö voi olla haitallista 

epiteelisolujen solukalvolle (Fasano 1998; Thanou ym. 2001; Deli 2009). 

 

Luokan II ja IV (huono liukoisuus) lääkeaineiden formuloinnin tulee olla tarkasti 

harkittua ja suunniteltua lääkeaineen fysikokemiallisten ja biofarmaseuttisten 

ominaisuuksien perusteella, jotta valmisteiden biosaatavuus olisi riittävä ja toistettava. 

Niukkaliukoiset lääkeaineet ovat ongelmallisia tablettivalmisteiden tuotekehityksessä, 

sillä riittävän tehon saamiseksi molekyylin valmistekohtainen annos joudutaan 

tyypillisesti asettamaan suureksi. Suuri annos voi aiheuttaa haittavaikutuksia 

mahasuolikanavassa. Tyypillisesti suuren lääkeaineannoksen tabletteja on myös hankala 

valmistaa lääkeaineen huonon valuvuuden ja/tai puristuvuuden takia (Kawabata ym. 

2011). 

 

Kirjallisuudessa on esitetty lukuisia keinoja, joilla niukkaliukoisen lääkeaineen 

aiheuttamat ongelmat voi ratkaista (Kawabata ym. 2011). Molekyylin kemiallisen 

rakenteen muokkaaminen on luonnollisesti tehokas keino parantaa lääkeaineen 

liukoisuutta ja imeytymistä, ja aihiolääkkeet (engl. prodrug) ovat hyvä esimerkki 

kyseisestä strategiasta. Lääkeaineen liukenemisnopeuteen voidaan vaikuttaa erityisesti 

saturaatioliukoisuutta ja lääkeainepartikkelien pinta-alaa kasvattamalla (Kawabata ym. 

2011). Formulaatiokehitysvaiheessa hyödynnettyjä ratkaisuja (kuva 16) ovat muun 

muassa lääkeaineen kiderakenteen tai kideasun muokkaaminen (Blagden ym. 2007), 

mikronisointi (Xia ym. 2010), amorfisointi (Kaushal ym. 2004) ja pH:n muokkaaminen 

(Tran ym. 2010). Esimerkiksi, Badawy ja kumppanit (2006b) yli kaksinkertaistivat 

huonosti liukenevan, heikosti emäksisen ratsaksabaani-lääkeaineen liukenemisnopeuden 

lisäämällä tablettiformulaatioon viinihappoa pH-säätelijäksi. Lisäksi tutkijat osoittivat 

famotidiinia saaneiden koirien ratsaksabaanin AUC:in ja Cmax:in olevan merkittävästi 

suurempia ratsaksabaanin viinihappotableteilla kontrollitabletteihin verrattaessa. 
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Kuva 16. Formulointivaiheen toimenpiteet lääkeaineen biosaatavuuden parantamiseksi 

BSC-luokituksen perusteella (Kawabata ym. 2011).  

 

Yhteenvetona, lääkeaineen liukoisuus ja liukenemisnopeus, sekä läpäisevyys on kriittisen 

tärkeää tietää, kun lääkeaineelle soveltuvaa antoreittiä, valmistemuotoa ja formulaatiota 

suunnitellaan. Huonohkoa liukoisuutta, ja jossain määrin myös läpäisevyyttä, on 

mahdollista kompensoida formulointistrategioiden avulla. 

 

2.5.1.3  Lääkeaineen valuvuus 

 

Valuvuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka ratkaisevat sen, kuinka suuri 

lääkeaineen suhteellinen osuus voi olla tablettiformulaatiossa. Raaka-aineiden valuvuus 

tulee tutkia ja optimoida jokaisessa tablettien tuotekehitysprojektissa (Lewis ja Simpkin 

1994). Raaka-aineiden valuvuutta testaamalla voidaan varmistaa tablettien 
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yhdenmukaisuus, ja estää tilanteet, joissa tuotantoprosessi keskeytyy riittämättömän 

valuvuuden vuoksi. Suurin osa tuotannon yksikköprosessien onnistumisesta kuten 

seulonta, jauheiden siirto, sekoitus, jauhatus ja ennen kaikkea tabletointi riippuvat 

jauheen valuvuudesta (Tan ja Newton ym. 1990). 

 

Laboratoriomittakaavassa tuotetun valuvuusdatan hyödyntäminen ei ole kuitenkaan 

suoraviivaista. Valuvuutta mittaavia testejä on kehitetty ajan myötä lukuisia, ja osa 

asiantuntijoista on esittänyt, että materiaalin valuvuutta arvioitaisiin kaikkien testien 

summana. Osan mielestä eri valuvuustestien tulokset tulisi faktoroida yhteen 

valuvuusindeksiin (Prescott ja Barnum 2000). Prescottin ja Barnumin (2000) mukaan 

yksi valuvuustestin tulos tai valuvuusindeksi ei kuitenkaan kuvaa valuvuutta erityisen 

hyvin, ja valuvuus ei edes ole aineen sisäsyntyinen ominaisuus. Jauheen valuvuus on 

summa materiaalin fysikaalisista ominaisuuksista, ja tavasta, jolla materiaalia on 

käsitelty. Valuvuustestien tulosten lisäksi on yhtä tärkeää tietää, missä olosuhteissa ja 

millä laitteistolla testit on tehty (Prescott ja Barnum 2000). 

 

Valuvuusdataa voidaan hyödyntää erityisesti valmistusmenetelmän ja formulaation 

valinnassa (Gaisford 2018). Esimerkiksi rakeistuspäätös pohjautuu usein vaikuttavan 

aineen heikkoon valuvuuteen. Molekyylin huonoa valuvuutta on myös mahdollista 

kompensoida asettamalla sen formulaation suhteellinen osuus mahdollisimman pieneksi. 

Formulaation valuvuutta voi edistää myös valitsemalla apuainelaatuja, joilla erityisesti 

valuvuusominaisuudet on optimoitu. Heikohkoa valuvuutta voidaan kompensoida myös 

optimoimalla tuotannon laitteisto, jolla materiaalia käsitellään (Prescott ja Barnum 2000). 

 

 2.5.1.4  Lääkeaineen puristumisominaisuudet 

 

Lääkeaineen puristumisominaisuuksia ja niiden tutkimusmenetelmiä käsiteltiin kattavasti 

tutkielman osiossa 3. Pienillä lääkeaineen vahvuuksilla apuaineet muodostavat 

suurimman osan tabletista, jolloin lääkeaineen puristumisominaisuuksilla ei ole suurta 

merkitystä. Suuremmilla vahvuuksilla (yli 50 mg) lääkeaineen ominaisuuksilla on jo 

merkittävä vaikutus tabletin ominaisuuksiin (Gaisford 2018). Toisaalta 

pieniannoksisenkin lääkeaineen tabletointi voi olla haasteellista, jos lääkeaine tarttuu 
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tablettikoneen osiin. Matalan sulamispisteen aineet ovat alttiimpia tarttumaan 

tablettikoneen painimiin ja muottiin (Danjo ym. 1993). 

 

Formulaatiokehityksen ja valmistusmenetelmän valinnan kannalta on keskeistä tietää, 

millä mekanismeilla (plastinen, murtuva, elastinen) lääkeaine muotoutuu. Plastisesti 

muotoutuvista materiaaleista saadaan tyypillisesti riittävän lujia tabletteja kohtuullisella 

puristuspaineella. Myös murtuva aine voi olla hyvin tabletoituva, sillä partikkelien 

hajotessa syntyy uutta pinta-alaa tabletin sidosten muodostumista varten. Sen sijaan 

elastisilla materiaaleilla formulaation sekä puristusprosessin parametrien optimointiin 

joudutaan investoimaan enemmän resursseja. Suuren lääkeainevahvuuden tableteissa 

tulisi käyttää murtuvia apuaineita, mikäli lääkeaine muotoutuu plastisesti (Gaisford 

2018). Murtuvan lääkeaineen tapauksessa pätee päinvastainen. Usein myös 

kosteuspitoisuus vaikuttaa merkittävästi aineen puristumisominaisuuksiin toimimalla 

pehmittimenä, ja ilmiön ymmärtäminen on hyödyllistä tuotannon suunnittelun kannalta.  

 

2.5.1.5  Hygroskooppisuus 

 

Hygroskooppisuus tarkoittaa aineen kykyä adsorboida ja desorboida vettä. 

Hygroskooppisuus määrittyy aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien 

mukaan. Materiaalin hygroskooppisuuden tietämys on kriittistä, sillä vesi voi heikentää 

aineen säilyvyyttä esimerkiksi muuttamalla kideominaisuuksia (fysikaalinen säilyvyys) 

tai edistämällä vaikuttavan aineen hajoamista hydrolyysireaktiolla (kemiallinen 

säilyvyys). Materiaalin kosteuspitoisuus voi vaikuttaa myös merkittävästi sen 

valuvuuteen ja puristumisominaisuuksiin. 

 

Lääkeaine ja apuaineet altistuvat vaihtelevasti erilaisille ilmankosteustasoille niiden 

säilytyksen ja tuotannon aikana. Tuotannon laadun varmistamiseksi on kriittistä tietää 

aineiden vuorovaikutus ilmankosteuden kanssa, jotta varasto- ja tuotantotiloille voidaan 

asettaa sallittu alue, jonka sisällä ilman suhteellinen kosteus tulee pysyä. Säilytysastioiden 

ja pakkauksien valinnat perustuvat myös hygroskooppisuusdataan (Jones 2018). 
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Tietyillä aineilla ilmenee veden sitoutumisen ja poistumisen hystereesiä, jolloin aine sitoo 

samassa suhteellisessa ilmankosteudessa eri määrät vettä riippuen aineen aiemmasta 

altistumisesta kosteudelle. Esimerkiksi täysin kuivattu tärkkelys sitoo vettä sen 

maksimitasapainokosteuteen 100 %:n suhteellisessa kosteudessa, mutta tämän jälkeen 

kuivaan ympäristöön laitettaessa veden desorptio tapahtuu merkittävästi hitaammin 

(Jones 2018). Kosteushystereesillä voikin olla merkittävä vaikutus tablettien 

toiminnallisuuteen. Esimerkiksi tärkkelyksen kyky toimia hajotusaineena perustuu sen 

turpoamiskapasiteettiin, joka perustuu sen kosteuspitoisuuteen, joka puolestaan perustuu 

tärkkelyksen aiempaan vesiadsorptioon. Kuivattu tärkkelys on siis tehokkaampi 

hajotusaine verrattaessa tärkkelykseen, joka on jo aiemmin altistunut kosteudelle (Jones 

2018). 

 

2.5.1.6  Lääkeaineen ja apuaineiden yhteensopimattomuudet 

 

Prekliiniset kokeet suoritetaan tyypillisesti lääkeaineen nestemäisillä formulaatioilla, 

jotka on valittu kehitysprojektin varhaisessa vaiheessa tehtyjen liukoisuus- ja 

säilyvyyskokeiden perusteella. Tablettiformulaatio tarvitaan kuitenkin jo, kun 

lääkeainekandidaatti etenee kehitysprosessissa kliinisiin kokeisiin (Jones 2018). 

Formulaation ainesosien yhteensopivuuden osoittaminen on yksi viranomaisten 

myöntämän myyntiluvan kriteereistä. Lääkeaineen ja apuaineen, tai apuaineiden 

keskinäinen fysikaalinen tai kemiallinen yhteisvaikutus voi muuttaa tabletin säilyvyyttä 

ja lääkeaineen biosaatavuutta (Bharate ym. 2010). 

 

Yhteensopivuuskokeiden perusteella tuotekehitystutkijat saavat tietoa siitä, mitkä 

apuaineet on mahdollista formuloida yhdessä lääkeaineen kanssa. Yhteensopimattomien 

apuaineiden poissulku on arvokasta, sillä farmaseuttisissa kokeissa tutkittavia 

apuainekombinaatioita on suuri määrä. Poissulkemalla yhteensopimattomia apuaineita 

voidaan vähentää merkittävästi tuotekehityksen kustannuksia ja säästää aikaa. Huonossa 

tapauksessa yhteensopimattoman apuaineen vaikutukset voivat tulla ilmi vasta myöhään 

tuotekehitysprosessissa, ja pahimmillaan ne voivat vaarantaa potilaiden turvallisuuden 

kliinisissä kokeissa. 
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Esimerkiksi tetrasykliini-antibiootit sitoutuvat suurella affiniteetilla polyvalentteihin 

metallikationeihin kuten rauta-, magnesium-, ja kalsiumioneihin, ja monet näistä 

kelaateista ovat niukkaliukoisia ja imeytyvät heikosti ruuansulatuskanavasta (Neuvonen 

1976). Näin ollen esimerkiksi kalsiumkarbonaatin käyttö apuaineena 

tetrasykliinitableteissa aiheuttaisi fysikaalisen yhteisvaikutuksen, mikä heikentäisi 

tetrasykliinin imeytymistä ja siten antibioottihoidon tehoa.  

 

Lääkeaineen ja apuaineen sähköiseen varaukseen perustuvat yhteisvaikutukset ovat myös 

mahdollisia. Yhteisvaikutus on mahdollinen, kun lääkeaineessa ja apuaineessa on 

vastakkaisen varauksen ionisoituvia funktionaalisia ryhmiä. Esimerkiksi 

superhajotusaineena käytettyjen negatiivisesti varautuvien apuaineiden kuten 

natriumkroskarmelloosin ja emäksisten lääkeaineiden ionisen yhteisvaikutuksen on 

raportoitu hidastavan lääkeaineen dissoluutiota (Chien ym. 1981; Hollenbeck ym. 1983; 

Balasubramaniam ym. 2008). Apuaineiden valintaprosessissa onkin tärkeää tutkia, onko 

lääkeaineella ja superhajotusaineilla ionisia yhteisvaikutuksia, ja heikentääkö 

yhteisvaikutus merkittävästi lääkeaineen dissoluutiota (Balasubramaniam ym. 2008). 

 

Kemialliset yhteisvaikutukset johtuvat usein lääkeaineen ja apuaineissa olevien 

epäpuhtauksien reaktioista, jotka muuttavat lääkeaineen kemiallista rakennetta. Puhdas 

apuaine voi myös reagoida lääkeaineen kanssa, ja heikentää lääkeaineen kemiallista 

säilyvyyttä. Tunnettu esimerkki lääkeaineen ja apuaineen välisestä kemiallisesta 

reaktiosta on Maillardin reaktio, jossa pelkistävä apuainesokeri kuten laktoosi reagoi 

lääkeaineen vapaan aminoryhmän kanssa muodostaen ensin imiinin ja sitten joukon muita 

reaktiotuotteita (Gorain ym. 2018). Esimerkiksi, Wu ja kumppanit (2009) raportoivat 

Maillardin reaktiosta johtuvan fenyylialaniini-lääkeainekompleksin kemiallisen 

hajoamisen kapselivalmisteessa jo 4 viikon säilytyksen jälkeen (40°C/75% RH). 

Maillardin reaktio tuotti ominaisten värihaittojensa lisäksi oksidatiivista kapasiteettia 

omaavia yhdisteitä, jotka hajottivat sittemmin fenyylialaniini-lääkeainekompleksia 

hapetusreaktioiden kautta. Kapseleiden Maillardin reaktion sokerin alkuperä osoittautui 

apuaineena käytetyn mikrokiteisen selluloosan epäpuhtaudeksi (Wu ym. 2009). 
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Yleisimmät lääkeaineen kemialliset hajoamisreaktiot ovat hydrolysoituminen, 

hapettuminen, isomerisoituminen, fotolyysi ja polymerisoituminen. Kemiallisiin 

reaktioihin vaikuttavat lämpötila, pH, kosteuspitoisuus ja ilman suhteellinen kosteus, 

katalyyttiset aineet, valo, happi, sekä aineiden fysikaaliset ominaisuudet kuten kidemuoto 

ja partikkelikoko (Gorain 2018).  

 

2.5.1.7  Lääkeaineen säilyvyys 

 

Lääkeaineen säilyvyysominaisuuksien tietämys on kriittisen tärkeää, kun valmisteelle 

suunnitellaan valmistusmenetelmää, prosessiparametreja, formulaatiota, 

säilytyspakkauksia, ja raaka-aineiden, välituotteiden ja lopputuotteen säilytysolosuhteita. 

Preformulaatiovaiheen säilyvyystutkimuksissa selvitetään lääkeaineen erilaisia 

hajoamismekanismeja, jonka perusteella tiettyjä funktionaalisia ryhmiä omaavat 

apuaineet osataan jo poissulkea varhaisessa vaiheessa. Hajoamismekanismien 

ymmärryksen perusteella valmisteessa voidaan pyrkiä minimoimaan erilaisten raaka-

ainevalintojen ja prosessitekniikoiden avulla ne epäpuhtaudet, joiden tiedetään 

kiihdyttävän lääkeaineen hajoamista. Hajoamismekanismien ymmärryksen myötä 

lääkevalmisteelle kyetään valitsemaan optimaalinen valmistusmenetelmä; esimerkiksi 

hydrolyysiherkille aineille osataan lähtökohtaisesti välttää märkärakeistusvalmistusta. 

 

Lääkeaineen hajoamismekanismeja, ja yhteensopivuutta erilaisten apuaineiden kanssa on 

mahdollista arvioida jo varhaisessa vaiheessa kehitysohjelmaa in silico -työkalujen avulla 

(Parenty ym. 2013). Esimerkiksi AstraZeneca hyödyntää kaupallista Zeneth -ohjelmistoa 

(Lhasa Limited, Leeds, UK), sekä yrityksen sisällä kehitettyä ohjelmistotyökalua, jonka 

avulla tutkijat voivat ennustaa molekyylin herkkyyttä hajota hapettumalla sen kemiallisen 

rakenteen perusteella (Andersson ym. 2014).  

 

Hajoamismekanismit voidaan varmentaa märkälaboratoriossa suoritettujen pakotettujen 

hajoamiskokeiden (engl. forced degradation studies) myötä. Laboratoriokokeiden myötä 

yhdisteen hajoamisherkkyydestä saadaan myös kvantitatiivinen ymmärrys (Singh ym. 

2013). Pakotettujen hajoamiskokeiden tulosten tulkinta on haastavaa ja vaatii 

asiantuntijaosaamista, sillä kokeissa muodostuu lukuisia hajoamisreittejä ja 
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hajoamistuotteita, joita ei tule muodostumaan lääkevalmisteen pitkäaikaisessa 

säilytyksessä huoneenlämmössä primääripakkauksen sisällä. Asiantuntijan tulee 

tunnistaa valmisteen säilyvyysajan kannalta merkitykselliset hajoamismekanismit, ja 

huomioida ne valmistusmenetelmää ja säilytystapaa suunniteltaessa (Kalaria ym. 2020). 

Kemiallisen säilyvyyden lisäksi preformulaatiotutkimuksissa on kriittistä tuottaa tietoa 

lääkeaineen fysikaalisesta säilyvyydestä. Tablettivalmisteilla on erityisen tärkeää tietää, 

mitkä tekijät vaikuttavat lääkeaineen kidemuodon säilyvyyteen. 

 

2.5.2  Lääkevalmisteen tavoiteprofiili 

 

Lääkevalmisteen laadun tavoiteprofiili (engl. Quality Target Product Profile, QTPP) tulisi 

määrittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä (ICH Q8 (R2) 

Pharmaceutical Development 2009). QTPP tulee pohjautua lääkeaineen 

farmakodynaamisiin ja farmakokineettisiin ominaisuuksiin. Tavoiteprofiilissa pitää 

huomioida myös lääkeaineen fysikokemialliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat lääkkeen 

valmistettavuuteen ja säilyvyyteen. Kaupallisen menestymisen kannalta on myös 

kriittistä huomioida lääkkeen kohdepopulaatio. Lääkkeen käyttäjäkunta voi vaikuttaa 

siihen, minkälainen valmistemuoto ja pakkaus lääkkeelle kannattaa suunnitella. Liitteissä 

on esitetty esimerkki biotiinitablettien QTPP:stä (Liite 1). 

 

2.5.2.1  Antoreitin valinta 

 

Antoreitti on yksi keskeisimmistä lääkevalmisteen tavoiteprofiiliin kirjattavista tekijöistä. 

Lääkeaineelle soveltuva antoreitti ja valmistemuoto valitaan tyypillisesti jo 

lääketutkimusvaiheessa. Suun kautta annosteltavan valmistemuodon edellytyksenä on 

lääkeaineen riittävä imeytyminen ruuansulatuskanavasta systeemiseen verenkiertoon. 

Lääketutkimusvaiheessa valitaan in vitro- ja in silico -kokeiden perusteella 

jatkotutkimuksiin ne molekyylit, joiden ominaisuudet ovat lupaavia farmakologisen 

aktiivisuuden, liukoisuusprofiilin, rasvafaasiin jakautumisen, säilyvyyden, toksisuuden ja 

metabolian suhteen. 
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Mikäli lääkeaineen oraalista valmistemuotoa pidetään realistisena, on kehitettävän 

molekyylin kemiallinen rakenne tyypillisesti optimoitu oraalista antoreittiä varten. 

Molekyylin liukoisuusprofiili ja jakautumiskerroin ovat preformulaatiotutkimuksen 

tärkeimpiä tietoja, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti antoreitin, valmistemuodon ja 

formulaation valintaan. Lisäksi molekyylin farmakokineettiset ominaisuudet (kuten 

biologinen hyötyosuus) tunnetaan tyypillisesti jo tässä tuotekehitysvaiheessa ainakin koe-

eläimillä suun kautta annosteltuna. 

 

2.5.2.2  Valmistemuodon valinta 

 

Antoreitin lisäksi valmistemuodon valintaan vaikuttaa suuressa määrin lääkkeeltä 

odotettu vaikutus. Esimerkiksi suun kautta otettavan särkylääkkeen tavoitteena voi olla 

mahdollisimman nopea kivun lievitys, jolloin rationaalinen valmistemuoto voi olla 

esimerkiksi lääkeaineen välittömästi vapauttava tabletti (IR-tabletti). Sen sijaan tietyissä 

käyttöaiheissa depottabletti on järkevämpi vaihtoehto kuin IR-tabletti. Depottabletti voi 

esimerkiksi mahdollistaa lääkkeen annostelun vain kerran vuorokaudessa, kun tavallisia 

IR-tabletteja pitäisi muistaa ottaa kaksi kertaa vuorokaudessa saman tehon 

saavuttamiseksi. Lääkeaineen plasmapitoisuudet ovat myös tasaisemmat depottabletilla, 

kun IR-tabletilla lääkeaineen nopea imeytyminen voi johtaa tarpeettomaan suuriin 

plasmapitoisuuspiikkeihin annostelun yhteydessä. 

 

Lääkettä käyttävä kohderyhmä on myös keskeinen tekijä oraalista valmistemuotoa 

valittaessa. Esimerkiksi pienille lapsille tarkoitetun oraalisen valmisteen tulisi olla 

helposti nieltävä, jolloin rationaalisia vaihtoehtoja olisivat esimerkiksi nestemäinen 

valmiste, suussa hajoava tabletti, tai hyvin helposti nieltävä pienikokoinen tabletti tai 

kapseli. 

 

Tablettivalmisteet joudutaan myös usein päällystämään, jolloin IR-tableteilla 

valmistemuodon tekninen määritelmä on kalvopäällystetty IR-tabletti. Päällystäminen 

aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta sillä voi olla lukuisia hyötyjä. Kalvopäällyste voi muun 

muassa suojata tabletteja murenemiselta, ja parantaa tabletin ainesosien kemiallista ja/tai 

fysikaalista säilyvyyttä. Päällysteellä voidaan myös edistää tablettien ulkonäköä. 
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Värilliset vaikuttavat aineet saattavat värjätä ympäristöään ja käyttäjää irrotessaan 

päällystämättömän tabletin pinnasta, ja tällöin päällystäminen voi olla tarpeellista. 

Tablettien päällystäminen voi myös helpottaa niiden nielemistä, ja vähentää huonoa 

makua ja hajua. Tietyt lääkeaineet vaativat mahahapolta suojaavan päällysteen, jotteivat 

ne hajoa mahalaukussa. 

 

2.5.2.3  Muut lääkevalmisteelle asetettavat tavoitteet 

 

Muita keskeisiä lääkevalmisteelle asetettavia tavoitteita ovat käyttöaihe/käyttöaiheet, 

annosvahvuus, farmakokineettinen profiili, lääkevalmisteen laatuominaisuudet, sekä 

pakkaus ja säilyvyysprofiili.  

 

2.5.3  Apuainevalinnat 

 

Käsittelen tässä osiossa tablettivalmisteen apuainevalintoja, kun lääkeaineelle ryhdytään 

kehittämään ensimmäistä ihmisille annettavaa (engl. first-in-human, FIH) valmistetta 

kliinisiin kokeisiin. Apuainevalinnoilla tarkoitetaan apuaineen valintaa sen kemiallisen 

molekyylirakenteen perusteella, mutta myös saman kemiallisen rakenteen omaavien 

apuaineiden välillä tehtävää valintaa (apuainelaadun valinta). Kirjoitukseni oletuksena 

on, että lääkevalmisteen lopullinen valmistemuoto on jo päätetty (esim. IR-tabletti, jolle 

ei tarvita kalvopäällystettä). Tabletin valmistemuoto (esim. IR- tai depottabletti) 

määrittää luonnollisesti jo yksinään suuressa määrin sen, minkälaisia apuaineita tabletissa 

on mahdollista käyttää. 

 

Tablettivalmistetta kehitettäessä apuaineita valitaan erityisesti lääkevalmisteen 

säilyvyyden, suorituskyvyn ja valmistettavuuden optimoinnin suhteen (Kalaria ym. 

2020). Apuaineiden valinta käynnistyy lääkeaineen kanssa yhteensopimattomien 

aineiden poissulkemisella preformulaatiodatan perusteella. Hajoamismekanismien 

tietämyksen perusteella säilyvyyttä voidaan myös pyrkiä edistämään apuainevalintojen 

myötä. Tyypillisesti valmisteeseen valittavat apuaineet ovat hyvin tunnettuja yrityksen 

sisällä. Perinteisiä, hyvin tunnettuja apuaineita suositaan myös siksi, että niiden 

turvallisuusprofiili on tunnettu, jolloin kalliita turvallisuuskokeita ei tarvitse tehdä 
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erikseen apuaineiden kohdalla. Laajassa käytössä olevien apuaineiden etuna on myös 

niiden verrattain parempi saatavuus globaalisti. Yleisellä tasolla apuaineiden valinnassa 

tulisi huomioida lääkeaineen ominaisuudet, käytettävä valmistusmenetelmä, tavoiteltu 

tuoteprofiili (QTPP) ja apuaineen vaikutukset valmisteen suorituskyvylle.  

 

2.5.3.1  Apuainevalinnat lääkevalmisteen suorituskyvyn näkökulmasta 

 

Lääkevalmisteen suorituskyvyllä (engl. performance) tarkoitetaan valmisteen kykyä 

vapauttaa lääkeaine halutulla tavalla ja toistettavasti elimistössä johtaen lääkkeelle 

tavoiteltuun biosaatavuuteen. Lääkeaineen BSC-luokituksen ja muiden 

fysikokemiallisten ominaisuuksien tietämys edistää rationaalisten apuainevalintojen 

tekemistä. Hyvän vesiliukoisuuden omaavien lääkeaineiden (BSC-luokitus I ja III) 

formulointi on tyypillisesti suoraviivaista, ja apuainevalinnat määräytyvät 

tablettivalmistemuodon ja tavoitellun farmakokinetiikan perusteella. Luokan III 

lääkeaineille (hyvä liukoisuus, heikko läpäisevyys) voi olla tarpeellista lisätä 

läpäisevyyttä voimistavia apuaineita kuten rasvahappoja, sappisuoloja, surfaktantteja tai 

polysakkarideja (Fasano 1998; Thanou ym. 2001; Deli 2009). 

 

Luokan II ja IV (huono liukoisuus) lääkeaineiden liukoisuutta voidaan pyrkiä edistämään 

surfaktanttien ja/tai syklodekstraanikompleksoinnin avulla. Lääkeaineen 

liukoisuusprofiiliin voi myös vaikuttaa pH:ta säätelevien apuaineiden avulla, mikäli pH 

vaikuttaa merkittävästi lääkeaineen liukoisuuteen. Erilaisia valmistusmenetelmiä, ja 

niissä hyödynnettäviä apuaineita, on myös kehitetty lääkeaineiden 

liukoisuusominaisuuksien parantamiseksi. Esimerkiksi amorfisia kiinteitä dispersioita on 

hyödynnetty niukkaliukoisten lääkeaineiden liukoisuusominaisuuksien parantamiseksi. 

Tällöin apuaineena käytetään erilaisia kantaja-aineita, kuten esimerkiksi huokoista 

piidioksidia tai kantajapolymeerejä kuten polyvinyylipyrrolidonia (PVP), 

polyetyleeniglykolia (PEG) tai selluloosajohdannaisia (Leuner ja Dressman 2000). 
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2.5.3.2  Apuainevalinnat valmistettavuuden näkökulmasta 

 

Suuren lääkeainepitoisuuden tablettien valmistus on tyypillisesti hankalaa, sillä 

lääkeaineen fysikokemialliset ominaisuudet voivat tällöin määrittää suuressa määrin 

koko formulaation ominaisuuksia ja valmistettavuutta. Suuren lääkeainepitoisuuden 

tablettien valmistuksessa tyypillisiä ongelmia voivat olla jauhemassan heikko valuvuus, 

heikko tabletoitavuus, sekä tablettien painon ja annoksen suuri varianssi. 

 

Huonosti valuvien massojen valuvuutta tulisi pyrkiä parantamaan valuvuutta edistävillä 

apuaineilla, massan liukuaineilla. Yleisin nykypäivänä käytetyistä massan liukuaineista 

on kolloidinen piidioksidi, jota käytetään pieninä, tyypillisesti noin 0,2 % pitoisuuksina 

(Alderborn ja Frenning 2018). Pienet piidioksidipartikkelit tarttuvat muiden aineiden 

partikkelien pintoihin ja näin vähentävät partikkelien välistä kitkaa ja parantavat massan 

valuvuutta. Kolloidinen piidioksidi saattaa parantaa massan valuvuutta, vaikka massassa 

olisi jo muitakin liukuaineita. Liian suurella pitoisuudella käytettynä piidioksidi voi 

kuitenkin johtaa massan tulvimiseen, jolloin valuvuus on epäsäännönmukaista siten, että 

valumisnopeus saattaa paikoitellen nousta hyvin suureksi (Aulton 2018a). Muita massan 

liukuaineita ovat perinteisesti käytetty talkki 1-2 %:n pitoisuutena ja magnesiumstearaatti 

pienillä alle 1 % pitoisuuksilla voi myös parantaa massan valuvuutta. Hienojakoinen 

magnesiumoksidi voi auttaa valuvuudessa, jos huono valuvuus johtuu massan 

hygroskooppisuudesta (Aulton 2018a). Optimaalinen massan liukuaineen pitoisuus tulisi 

määrittää tilastollista koesuunnittelua (engl. Design Of Experiments, DOE) hyödyntäen, 

sillä kullekin formulaatiolle on tyypillisesti olemassa optimaalinen liukuaineen pitoisuus, 

jossa liukuaine parantaa massan valuvuutta, mutta ei kuitenkaan heikennä merkittävästi 

tablettien vetomurtolujuutta ja/tai dissoluutiota (Lubner ja Ricciardiello 1977; Chang ym. 

1999).  

 

Tabletin valmistusmenetelmän vaihtaminen suorapuristuksesta rakeistusprosessiin 

vähentänee massan valuvuusongelmia (osio 2.4). Rakeistusmenetelmissä formulaation 

yksittäiset komponentit sidotaan rakeiksi sideaineiden (esim. PVP, HPMC) avulla. 

Tablettien painon ja annoksen suuri varianssi johtuu usein huonosta valuvuudesta, joten 

nämä ongelmat korjautuvat usein parantamalla massan valuvuutta. Segregaatio voi olla 

syynä painon ja erityisesti annoksen vaihtelevuuteen. Segregaatiota on mahdollista 
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korjata valitsemalla apuaineita, joiden partikkelikokojakaumat ovat kapeita ja 

yhteneväisiä toistensa suhteen. 

 

Massan tabletoitavuutta voi pyrkiä edistämään valitsemalla formulaatioon sopivassa 

suhteessa plastisia ja murtuvia apuaineita. Heikot puristusominaisuudet omaavilla 

massoilla tulisi minimoida elastisesti muotoutuvien apuaineiden suhteellinen määrä 

formulaatiossa. Yleisesti käytettyjä täyte-sideaineita (engl. filler-binder) ovat muun 

muassa mikrokiteinen selluloosa, laktoosi ja dikalsiumfosfaatti (Van Kamp ym. 1987). 

Puutteellinen puristuminen voi johtua myös formulaation epäedullisesta 

partikkelikokojakaumasta. 

 

2.5.4  Valmistusmenetelmän valinta 

 

Valmistusmenetelmän valinnassa on keskeistä huomioida, miten menetelmä vaikuttaa 

tablettivalmisteen säilyvyyteen. Lääkeaineen ominaisuudet kuten valuvuus ja liukoisuus, 

sekä valmisteelta odotettu farmakokineettinen profiili vaikuttavat myös 

valmistusmenetelmän valintaan. Muita tärkeitä seikkoja valmistusmenetelmää valittaessa 

ovat tuotannon kustannukset, hallittavuus ja lääkeyrityksen aiempi kokemus ja 

osaaminen valmistusmenetelmien suhteen. 

 

Suorapuristaminen on yksinkertaisin tabletointitapa, sillä yleensä prosessi sisältää vain 

kaksi osavaihetta: jauhemassan sekoituksen, ja tabletoinnin (Patel ym. 2006).  

Suorapuristamisen hyötyjä ovat alhaisemmat kustannukset, yksinkertainen prosessi ja 

mahdollisesti myös lääkeaineen nopeampi liukeneminen primääripartikkeleiksi 

(Alderborn ja Frenning 2018). Lisäksi suorapuristamalla saadaan stabiilimpi 

lääkevalmiste, jos lääkeaine on herkkä märkärakeistuksessa käytetylle lämmölle ja 

kosteudelle (Alderborn ja Frenning 2018). Tablettien suorapuristamisen etujen vuoksi 

sitä tulisi käyttää aina kun mahdollista (Jivraj ym 2000; Rasenack ja Muller 2002). 

Tyypillisesti suorapuristettavien formulaatioiden tulisi olla hyvin valuvia, ja formulaatio 

ei saa olla altis segregaatiolle. Taulukossa 3 on listattu ideaalisen 

suorapuristusmateriaalin ominaisuuksia (McCormick 2005).  
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Suorapuristuksen onnistuminen riippuu tyypillisesti paljolti lääkeaineen 

partikkeliominaisuuksista (Leane ym. 2015). Lääkeaineen keskimääräinen 

partikkelikoko, partikkelikokojakauma, ja partikkelien muoto ovat kriittisiä tekijöitä 

suorapuristumisen onnistumisen kannalta. Laadukkaan ja toistettavan valmistusprosessin 

kannalta on myös erityisen kriittistä, että partikkeliominaisuudet ovat yhdenmukaisia 

valmistuserien suhteen (Leane ym. 2015). Suorapuristusmenetelmä on erityisen altis 

lääkeaineen puutteellisille partikkeliominaisuuksille, sillä suorapuristuksessa ei pystytä 

enää juurikaan vaikuttamaan partikkeliominaisuuksiin toisin kuin rakeistusmenetelmissä. 

 

Taulukko 3. Ideaalisen suorapuristusmateriaalin ominaisuuksia (McCormick 2005). 

Ominaisuus Mittaus Tavoitearvo 

Partikkelikoko- ja muoto D4,3 

D10 

D90 

Muotosuhde 

> 80 µm 

> 30 µm 

< 1000 µm 

< 1,5 

 

Massan yhdenmukaisuus 

 

Massan vahvuus 

 

 

< 2% RSD 

Massan valuvuus 

 

Massan tiheys 

 

 

Puristumisominaisuudet 

 

 

Kaatokulma 

 

Todellinen tiheys 

Bulkkitiheys 

 

Kontaktiajan herkkyys 

Esipuristusvoima 

Puristuspaine (~ 0,85 SF) 

< 41° 

 

1,0-2,5 g/mL 

> 0,5 g/mL 

 

Matala 

Matala 

20-125 MPa 
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Tabletin mekaaniset 

ominaisuudet (~0,85 SF) 

 

Vetomurtolujuus 

Haurausindeksi 

Kovuus (indentaatio) 

 

> 1,0 MPa 

< 0,2  

75-250 MPa 

 

 

Suorapuristaminen ei aina ole kustannustehokkain ratkaisu, mikäli sen 

mahdollistamiseksi joudutaan ostamaan kalliita ja erikoiskäsiteltyjä apuaineita 

(Alderborn ja Frenning 2018). Suorapuristamisessa joudutaan käyttämään usein suuren 

partikkelikoon apuainemateriaaleja, jolloin segregaation riski kasvaa, mikäli vaikuttavan 

aineen partikkelikoko on pientä. Suorapuristamista hyödynnetäänkin usein valmisteissa, 

joiden lääkeaine on hyvin liukeneva, suurehkon partikkelikoon omaava, ja jonka 

pitoisuus tabletissa on pieni.  

 

Rakeistaminen on järkevä vaihtoehto, jos formulaation komponenttien 

partikkelikokojakaumaa halutaan yhdenmukaistaa segregaatioriskin pienentämiseksi 

(Venables ja Wells 2001). Rakeistamiseen päädytään usein myös sen jauhemassan 

valuvuutta edistävien vaikutuksien vuoksi erityisesti silloin, kun jauhemassan partikkelit 

ovat pienikokoisia (<100 µm), tai kun partikkelien muoto heikentää valuvuutta (Tang ja 

Puri 2004). Rakeistus yhdenmukaistaa jauhemassaa tehden siitä tiheämmän, paremmin 

valuvan ja vähemmän alttiin segregoitumiselle verrattaessa bulkkijauheisiin tai 

lääkeaineen ja apuaineiden fysikaalisiin seoksiin. Esimerkiksi, yleisesti käytetyt 

särkylääkeaineet ibuprofeeni ja parasetamoli joudutaan lähes aina rakeistamaan ennen 

niiden tabletointia, sillä näiden lääkeaineiden jauheet valuvat huonosti, tarttuvat 

tablettikoneen painimiin, ja niistä suorapuristetut tabletit ovat hauraita (Rasenack ja 

Muller 2002). Rakeistusprosesseissa on lukuisia yksikköprosesseja, jotka tulee validoida 

ja joiden laatua tulee kontrolloida. Rakeistaminen vaatii suuremmat perustusinvestoinnit 

ja henkilökunnan erityisosaamista. Näiden syiden vuoksi rakeistusprosessit ovat lähes 

aina suorapuristamista kalliimpia. Rakeistuksen vaikutuksista tabletointiin on kirjoitettu 

yksityiskohtaisemmin osiossa 2.4. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Biotiinikapselien manuaalinen valmistus kapselointilaitteella on osoittautunut resursseja 

kuluttavaksi prosessiksi, joten gradutyön tavoitteena oli kartoittaa, onko suuriannoksisia 

biotiinitabletteja mahdollista valmistaa teollisen mittakaavan prosessina. 

Tuotekehityksen päätöksenteon tukemiseksi gradutyön tavoitteena oli myös kartoittaa 

biotiinin fysikoteknisiä ominaisuuksia. Biotiinin fysikoteknisiä ominaisuuksia kuten 

kideominaisuuksia, valuvuutta, hygroskooppisuutta, todellista tiheyttä ja 

puristuvuusominaisuuksia ei ollut aiemmin julkaistu kirjallisuudessa. 

 

4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

4.1 Materiaalit 

 

Kaikki gradutyön tutkimukset suoritettiin samalla biotiinilaadulla (Hänseler AG, Village-

Neuf, Ranska). Apuaineina käytettiin maissitärkkelystä (National starch & Chemical 

limited, Manchester, Iso-Britannia), HPMC:tä (Methocel E5 Premium LV, The Dow 

Chemical Company, Midland MI, USA), mikrokiteistä selluloosaa (Emcocel 90M, JRS 

Pharma GGmbH & Co. KG, Rosenberg, Saksa), kidevedetöntä dikalsiumfosfaattia 

(Anhydrous Emcompress, Mendell, Patterson NY, USA), magnesiumstearaattia 

(Magnesium Stearate EUR. PHAR. pharmaceutical grade, FACI, Italia), kolloidista 

piidioksidia (Aerosil 200, Evonik Degussa Corp., Parsippany, Yhdysvallat), sekä Prosolv 

Easytab SP- apuaineseosta (JRS Pharma GGmbH & Co. KG, Weissenborn, Saksa), joka 

sisälsi mikrokiteistä selluloosaa, kolloidista piidioksidia, natriumtärkkelysglykolaattia ja 

natriumstearyylifumaraattia. Biotiinin kallis hinta rajoitti tabletointikoe-erien 

lukumäärää. Koe-erien formulaatioiden koostumukset on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Koe-erien koostumukset. 

Koe-erän 

Tunnus 
Formulaation koostumus 

1-WG-Ko-A 
Selluloosa 59,3 %; Biotiini 20,0 %; Tärkkelys 18,0 %; HPMC 2,0 

%; piidioksidi 0,2 %; Magnesiumstearaatti 0,5 % 

2-DC-Ko-B Prosolv 80,0 %; Biotiini 20,0 % 

3-DC-Ro-C Prosolv 79,5 %; Biotiini 20,0 %; Magnesiumsteraatti 0,5 % 

4-DC-Kil-C Prosolv 79,5 %; Biotiini 20,0 %; Magnesiumsteraatti 0,5 % 

5- DC-Kil-D Prosolv 79,5 %; Biotiini 20,0 %; Magnesiumsteraatti 0,5 % 

6-WG-Kil-A 
Selluloosa 59,3 %; Biotiini 20,0 %; Tärkkelys 18,0 %; 

HPMC 2,0 %; piidioksidi 0,2 %; Magnesiumstearaatti 0,5 % 

 

4.2  Laitteet ja menetelmät 

 

4.2.1  Biotiinin puristuskäyttäytyminen 

 

Biotiinin puristuskäyttäytymistä tutkittiin Wellsin (1988) koeasetelmalla, jossa puhtaan 

aineen joukkoon lisätään 1 % magnesiumstearaattia, ja näytteitä A ja B sekoitetaan 5 

minuuttia, kun näytettä C sekoitetaan 30 minuuttia. Seuraavaksi näytteitä puristetaan 

samalla puristusvoimalla, mutta näytteen A ja C puristuspainetta pidetään yllä 1 sekunnin 

ajan, kun näytteen B puristuspainetta pidetään 30 sekuntia. Muodostuneiden tablettien 

murtolujuus analysoidaan vuorokauden kuluttua, jolloin voidaan päätellä minimaalisella 

materiaalin kulutuksella aineen puristuskäyttäytymisen luonne. Esimerkiksi, aine 

muotoutuisi hyvin todennäköisesti plastisesti, mikäli pitkän sekoitusajan näytteen (C) 

murtolujuus olisi pienempi kuin lyhyen sekoitusajan näytteen (A) murtolujuus. Plastisella 

aineella pitkän puristusajan tulisi myös johtaa suurempaan murtolujuuteen, joten näytteen 

B murtolujuuden tulisi olla suurempi kuin näytteen A. Vastaavasti murtuvalla aineella 

magnesiumstearaatin sekoitusajalla ja puristuksen kestolla ei ole vaikutusta aineesta 

puristettujen tablettien murtolujuuteen, joten murtuvalla aineella kaikkien näytteiden 

murtolujuuksien tulisi siis olla yhtä suuret. 
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4.2.2  Tabletoitavuustutkimus 

 

Tabletoitavuutta tutkittiin asettamalla tarkasti punnittu jauhemäärä spaattelilla 

tablettikoneen (Korsch EK0, Erweka Apparatebau, Berliini, Saksa) muottiin ja 

puristamalla jauheesta tabletti moottoriajolla. Tablettikoneen painimien halkaisijat olivat 

13 mm. Instrumentoitu tablettikone tallensi painimien puristusvoimat tietokoneelle. 

Puristuksen jälkeen tabletin murtolujuus, korkeus ja halkaisija määritettiin 

murtolujuustestauslaitteella (Erweka TBH 125, Erweka, Heusenstamm, Saksa). Haluttua 

puristuspainetta säädettiin muottiin laitettavaa jauhemassan määrää kontrolloimalla, ja 

pitämällä tablettikoneen asetukset vakiona. Eri painetasoilla tuotettujen tablettien 

vetomurtolujuudet piirrettiin graafisesti siten, että puristuspaine oli x-akselina ja 

tablettien vetomurtolujuus y-akselina. Tabletoitavuuskokeet suoritettiin kahdella eri 

tabletointinopeudella (25 ja 60 rpm), jotta tabletointinopeuden vaikutusta voitaisiin 

arvioida formulaatioiden tabletoitavuuteen.  Formulaation tabletoitavuus on sitä parempi, 

mitä suurempia tablettien vetomurtolujuudet ovat tietyllä puristuspaineella. 

 

4.2.3  Tabletoitavuustutkimuksen tilastollinen käsittely 

 

Tabletoitavuustutkimuksessa tutkituille formulaatioille muodostettiin lineaariset 

regressiosuorat, ja suoran yhtälöt Microsoft Excel -ohjelmalla. Suoran yhtälöstä (R2:n 

minimi 0,99) laskettiin kaikille formulaatioille teoreettinen 100 MPa:n puristuspaineen 

tuottama tabletin vetomurtolujuuden ennuste, ja tämän ennusteen 95 %:n luottamusväli. 

Tabletoitavuuksissa todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä ero, mikäli 

vetomurtolujuusestimaattien 95 %:n luottamusvälialueet eivät leikanneet toisiaan. 

Lisäksi tabletoitavuussuorien kulmakertoimien eroavaisuuden tilastollista merkitsevyyttä 

testattiin pareittain ei-yhdistetyllä t-testillä, joka on saatavilla Microsoft Excelin 

lisäohjelmassa Real Statistics Resource Pack (https://www.real-

statistics.com/regression/hypothesis-testing-significance-regression-line-

slope/comparing-slopes-two-independent-samples/). 
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4.2.4  Heckel-analyysi 

 

Heckel-analyysissä analysoitiin jauheiden huokoisuuden muutosta jauheeseen 

kohdistetun puristuspaineen suhteen. Analyysin tuloksena saatiin arvio jauheen 

puristuskäyttäytymistä kuvaavasta myötöpaineesta. Plastisesti muotoutuvat jauheet 

omaavat tyypillisesti hyvät puristusominaisuudet, ja plastisten materiaalien myötöpaineet 

saavat pienempiä arvoja murtuviin tai elastisesti muotoutuviin materiaaleihin nähden. 

 

Heckel -analyysi aloitettiin huokoisuuden (1-D) määrittämisellä yhtälön 11 mukaisesti. 

 

   𝐻𝑢𝑜𝑘𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 = 1 − 
𝜌𝑡𝑎𝑏𝑙

𝜌𝑡𝑜𝑠𝑖
    = 1 − 𝐷                                           (11) 

 

jossa D on tabletin kiinteä fraktio, joka saadaan tabletin tiheyden (ρtabl) ja jauheen 

todellisen tiheyden (ρtosi) osamäärästä. Jauheiden todelliset tiheydet määritettiin 

Micromeritics 1305 heliumpyknometrillä (Micromeritics Instrument Corporation, 

Norcross, Yhdysvallat). Heckel-analyysissä ρtabl laskettiin tabletin massan ja tilavuuden 

osamääränä. Tabletin tilavuus laskettiin lieriön tilavuuden kaavalla (yhtälö 12).  

 

 

       𝜌𝑡𝑎𝑏𝑙 =
𝑚

𝑉
=

𝑚

ℎ∗𝜋∗𝑟2                                                                       (12) 

 

 

jossa h on tabletin korkeus, ja r on pyöreän tabletin säde. Instrumentoidun tabletttikoneen 

myötä ylä- ja alapainimien matkaero saatiin tallennettua puristusprosessin ajalta. 

Painimien matkaero kussakin aikapisteessä vastaa tabletin korkeutta kyseisellä 

puristusprosessin ajanhetkellä. 

 

Jauheiden huokoisuuden muutosta mallinnettiin huokoisuuden käänteisarvon 

luonnollisena logaritmina, joka piirrettiin Heckel-käyrään y-akselin komponenttina, kun 

x-akselin komponenttina käytettiin jauheen huokoisuusastetta vastaavaa puristuspainetta. 

Materiaalin myötöpaineet määritettiin usean yksittäisen mittauksen myötöpaineen 

keskiarvona. Yksittäisen mittauksen myötöpaine määritettiin sovittamalla Heckel-käyrän 

suoraan osaan suora, ja ottamalla käänteisluku suoran yhtälön kulmakertoimesta.  
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4.2.5  Märkärakeistusprosessi 

 

Märkärakeistus suoritettiin high shear -sekoittimella (Diosna P-1/6, Diosna Dierks & 

Söhne GmbH, Osnabrück, Saksa) metallikulhossa, jonka tilavuus oli 4 litraa. Aluksi 

biotiinia, tärkkelystä ja HPMC:tä sisältävää jauheseos sekoitettiin high shear -

sekoittimella 5 minuutin ajan teholla 121 watin teholla. Hakkurin pyörimisnopeudeksi 

säädettiin 1500 rpm. Sekoitinsiivekkeet asetettiin pyörimään 400 rpm nopeudella. 

Sekoitusnopeuden parametrit pidettiin samana (1500 rpm, 400 rpm) kaikissa gradutyön 

high shear -sekoituksissa. Märkärakeistus aloitettiin lisäämällä vettä 3 millilitran erissä 

manuaalisesti ruiskulla kulhon kannen adapteriosasta jauheen yläpuolelta samalla 

seuraten sekoitustehon muutoksia. Vettä käytettiin yhteensä 21 millilitraa ja 

märkärakeistus lopetettiin, kun sekoitusteho nousi äkillisesti 161 wattiin.  

 

Muodostuneet rakeet kuivattiin uunissa 50 °C:n lämpötilassa 1,5 tunnin ajan. Raemassaa 

käänneltiin puolivälissä kuivausta ja rakeiden vesiaktiivisuutta seurattiin kuivauksen 

aikana AquaLab Series 3 TE- laitteella (Decagon Devices, Washington, USA). Lopuksi 

kuivatut rakeet pakkoseulottiin Quadro Comil U5- laitteella (Quadro Engineering, 

Waterloo, Kanada) 1 mm:n seulakoosta. Seuraavaksi rakeita sekoitettiin MCC:n 

(Emcocel 90M) ja piidioksidin kanssa high shear -sekoittimella 10 minuutin ajan. 

Lopuksi tähän seokseen sekoitettiin magnesiumstearaattia 5 minuutin ajan 

turbulasekoittimella (Willy A Bachofen AG, Basel, Sveitsi), jonka jälkeen massa oli 

valmis tabletointia varten. Turbulasekoittimen pyörimisnopeus oli 46 kierrosta 

minuutissa. 

 

4.2.6  Tablettikoneet 

 

Tabletoitavuus- ja Heckel-tutkimukset suoritettiin Korsch EK0- epäkeskokoneella 

(Erweka Apparatebau, Berliini, Saksa) kuin myös koe-erät 1-WG-Ko-A ja 2-DC-Ko-B. 

Suuremman mittakaavan koe-eriä tutkittiin Ronchi AM 13/8- rotaatiokoneella (Ronchi, 

Natoli, Italia) ja IMA Kilian Pressima-16 -rotaatiokoneella (IMA Kilian, Köln, Saksa). 
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4.2.7  Korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

 

Kromatografiset analyysit suoritettiin ultrakorkean suorituskyvyn nestekromatografia- 

laitteistolla (UHPLC Shimadzu Nexera X2, Kyoto, Japani). Detektorina käytettiin 

fotodiodisarjaa (Waters 2998 Photodiode Array (PDA) Detector), jolla mitattiin 

absorbanssia 210 nm:n aallonpituudella. Kromatogrammit tallennettiin ja analysoitiin 

Watersin Empower-ohjelmistolla (Waters Corporation, Milford, USA). Kaikki 

kromatografia-ajot suoritettiin Discovery HS C18- pylväällä (25 cm x 4,6 mm, 5 µm) 

(Bellefonte, USA) Euroopan farmakopean (Ph.Eur. 9,5) biotiini-monografian HPLC-

menetelmää noudattaen.  

 

Tablettinäytteiden biotiinipitoisuudet määritettiin standardisuoramenetelmällä. Jokaiseen 

analyysikertaan valmistettiin uusi biotiinin kantaliuos liuottamalla tarkkaan punnittua 

puhdasta biotiinijauhetta vesi-asetonitriili-liuokseen (1:1). Kantaliuoksesta laimennettiin 

tarkasti viisi standardisuoraan käytettävää pitoisuutta. Standardi- sekä 

biotiinitablettinäytteet analysoitiin samalla menetelmällä integroimalla biotiinipiikin 

pinta-ala. Tablettinäytteiden biotiinipitoisuus saatiin näin ollen syöttämällä muodostetun 

standardisuoran yhtälöön biotiinipiikin pinta-ala. 

 

4.2.8  Dissoluutiotesti 

 

Kaikkien gradutyön dissoluutiotestien väliaineena käytettiin puhdasta vettä, josta 

poistettiin ilma Dosaprep X8- laitteella (Dosatec, Gilching, Saksa). Testit suoritettiin 

Euroopan farmakopean (Ph.Eur. 9,0) ohjeen 2.9.3 mukaisesti lapamenetelmällä Distek 

Dissolution System 2100C- laitteistolla (Distek Inc., North Brunswick, Yhdysvallat). 

Näyteastioista poistetut näytteet (5 ml) suodatettiin välittömästi koeputkiin, ja 

analysoitiin myöhemmin HPLC:llä.  

 

4.2.9  Hajoamistesti 

 

Tablettien hajoamistesti suoritettiin Euroopan farmakopean (Ph.Eur. 9,0) ohjeen 2.9.1 

mukaisesti Sotax DT3 -hajoamistestilaitteella (Sotax AG, Allschwil, Sveitsi). 
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Läpäistäkseen testin tabletin tuli hajota viimeistään 15 minuutissa. Väliaineena käytettiin 

37 ± 0.5 °C:n lämpötilan puhdistettua vettä. Testi suoritettiin samanaikaisesti kuudelle 

tabletille, ja tablettien tila tarkistettiin puolen minuutin välein. 

 

4.2.10  Jakelutarkkuustesti 

 

Jakelutarkkuustestit suoritettiin Euroopan farmakopean (Ph.Eur. 9,0) ohjeen 2.9.5 

mukaisesti määrittämällä 20 satunnaisesti valitun tabletin paino ja tablettien painon 

keskiarvo. Koe-erän tabletit läpäisivät jakelutarkkuustestin, mikäli yhdenkään yksittäisen 

tabletin paino ei eronnut keskiarvosta 5 %:ia tai enempää. 

 

4.2.11  Pyyhkäisyelektronimikroskopia 

 

Materiaalien partikkelien kokoa, muotoa ja morfologiaa tutkittiin 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) (Zeiss DSM 962, Oberkochen, Saksa). Ennen 

kuvausta näytteitä ripoteltiin hiiliteipin päälle, josta puhdistettiin ylimääränäyte 

paineilman avulla. Seuraavaksi materiaali päällystettiin platinalla päällystinlaitteella 

tyhjiössä. Elektronimikroskopiassa käytettiin 5 kV kiihdytinjännitettä. Kuvasuurennoksia 

otettiin 200x ja 2500x väliltä. 

 

4.2.12  Röntgendiffraktioanalyysi 

 

Jauhenäytteiden röntgendiffraktio-tutkimukset (XPRD) suoritettiin Malvern Panalytical 

Empyrian laitteella (PANalytical B.V, Almelo, Alankomaat). Asetuksina käytettiin 

kupari K-α1- säteilyä (λ = 1,5406) ja hajaantumisraon mittaa 0,76 mm. Kiihdytysjännite 

oli 40 kV ja putken sähkövirta 8 mA. 2θ-diffraktiot skannattiin kulma-alueelta 5° - 50° ja 

skannauksen mittausväli oli 0,011°. 
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4.2.13  Valuvuustutkimukset 

 

Valuvuustutkimuksien kaato- ja tärytiheydet määritettiin Euroopan farmakopean (Ph.Eur. 

9,0) ohjeen 2.9.34 mukaisesti. Jauheen kaatotiheydellä tarkoitetaan täryttämättömän 

näytteen tiheyttä, joka sisältää partikkelien väliset tyhjät tilat. Jauheen kaatotilavuus 

määritettiin kaatamalla tarkasti punnittu määrä jauhetta varovaisesti 250 ml mittalasiin. 

Kaatotiheys saatiin näytteen massan ja kaatotilavuuden osamääränä. Seuraavaksi 

näytteen tärytilavuudet kirjattiin ensin 10 tärytyksen, sitten 500:n, 1250:n ja tarvittaessa 

vielä 2500:n tärytyksen jälkeen. 1250:n ja 2500:n tärytilavuudet olivat aina 2 millilitran 

tarkkuudella samat. Tärytiheys saatiin näytteen massan ja tärytilavuuden osamääränä. 

Kohesiivisuutta ja valuvuutta kuvaava Carrin indeksiluku (puristuvuusindeksi) laskettiin 

yhtälön 14 mukaan: 

 

        𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢 = 100 ×
𝑉0−𝑉𝑓

𝑉𝑜
                           (14) 

 

jossa V0 on kaatotilavuus ja Vf tärytilavuus. 

 

 

5  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

5.1  Raaka-aineiden partikkelikokotutkimukset 

5.1.1  Pyyhkäisyelektronimikroskopiatutkimus 

 

Tablettien raaka-aineena käytettyä biotiinilaatua tutkittiin pyyhkäisyelektroni-

mikroskopialla (engl. scanning electron microscopy, SEM). Biotiinista ei ole aiemmin 

julkaistu SEM-kuvia. Biotiinipartikkelit olivat muodoltaan hiutalemaisia (kuva 17B) ja 

partikkelien kokojakauma vaikutti olevan kuvien perusteella leveä (kuva 17A). 

Biotiinijauhenäytteessä näkyi useita suuria noin 100 µm:n kokoisia partikkeleja, vaikka 

lukumäärällisesti jauhe koostui enimmäkseen pienistä, alle 50 µm kokoisista 

partikkeleista (kuva 17C). Kuvassa 17D on näyte biotiinin suorapuristusformulaatiosta, 
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jossa on 80 % Prosolv-apuaineseosta ja 20 % biotiinia. Prosolv-seoksen partikkelit ovat 

huomattavasti suurempia kuin kuvassa näkyvät biotiinipartikkelit. 

 

 

Kuva 17. Puhtaasta biotiinijauheesta otettuja SEM-kuvia (kuva A: 200x suurennoksella, 

kuva B: 2500x suurennoksella, kuva C: 500x suurennoksella) ja 

suorapuristusformulaation SEM-kuva 500x suurennoksella (kuva D). Biotiinipartikkelien 

muoto on hiutalemainen. 

 

Muita gradutyössä käytettyjen raaka-aineiden SEM-kuvia on esitetty kuvassa 18. Kuvan 

18 raaka-aineiden kuvat on otettu kaikki 500x-suurennoksella. Emcocel 90M:n (kuva 

18A) partikkelit ovat kuvien perusteella kokoluokaltaan lähellä Prosolv-apuaineseoksen 

partikkeleja (kuva 18B). Sen sijaan erityisesti gradutyössä käytetty maissitärkkelys (kuva 

18D) on partikkelikooltaan huomattavasti pienempää kuin Emcocel 90M ja Prosolv. 

Kuva 18C on otettu märkärakeistuksen välituotteesta, jossa 50 % biotiinia, 45 % 

tärkkelystä ja 5 % HPMC:tä on high shear- märkärakeistettu. 
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Kuva 18. Gradutyössä käytetyistä raaka-aineista otettuja SEM-kuvia 500x-

suurennoksella. Näytteet järjestyksessä: A) Emcocel 90M (mikrokiteinen selluloosa); B) 

Prosolv-apuaineseos; C) Rakeistusnäyte (Biotiini 50 %, 45 % maissitärkkelys, 5 % 

HPMC); D) Maissitärkkelys. 

 

5.1.2  Laservelosimetri-tutkimukset 

 

Raaka-aineena käytetty biotiinilaatu täytti Euroopan farmakopean laatuvaatimukset. 

Jauhe läpäisee 100 % 850 µm:n analyyttisesta seulasta (USP No. 20). Taulukossa 5 on 

esitetty raaka-aineiden partikkelikokojakaumaa kuvaavat jännepituuksien kumulatiiviset 

osuudet (x10, x50, x90) Parsum IPP 70- laservelosimetrillä mitattuna (Malvern 

Insturments, Chemnitz, Saksa). Biotiinin mediaanipartikkelikokoa mallintava x50-arvo 
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on 55,7 µm, jonka perusteella biotiinipartikkelien voidaan päätellä olevan verrattain 

pieniä. Esimerkiksi kidevedettömän dikalsiumfosfaatin x50-arvo oli 125 µm (taulukko 

5). Doldán ja kumppanit (1995) määrittivät vastaavan kidevedettömän dikalsiumfosfaatin 

keski-määräiseksi partikkelikooksi 175 µm käyttäen laserdiffraktometria, joten tuloksissa 

on merkittäviä eroavaisuuksia. Laservelosimetrilla saadut tulokset antanevat kuitenkin 

oikean suurusluokan materiaalien keskimääräisestä partikkelikoosta, sekä 

partikkelikokojakauman leveydestä. Prosolv EASYtab SP:n valmistajan antamien 

tietojen mukaan Prosolvin keskimääräinen partikkelikoko laserdiffraktiolla mitattuna on 

130 µm, kun laservelosimetrilla mitattuna Prosolvin x50-arvo oli 68,7 µm (taulukko 5). 

Maissitärkkelyksen partikkelikokojakaumaksi on raportoitu 2-32 µm (Manek ym. 2012), 

kun tässä tutkimuksessa x50-arvoksi määritettiin 55,7 µm. Maissitärkkelyksen SEM-

kuvan (kuva 18D) perusteella tärkkelyspartikkelien kokojakauma kuitenkin vastaa 

Manekin ja kumppaneiden (2012) raportoimaa jakaumaa 2-32 µm. Myös Emcocel 90M:n 

määritetty x50-arvo erosi verrattain paljon kirjallisuudessa julkaistusta laserdiffraktiolla 

määritetystä keskimääräisestä partikkelikoosta 122 µm. Biotiinin partikkelikokoa ei ole 

aiemmin julkaistu kirjallisuudessa. 

 

Taulukko 5. Raaka-aineiden partikkelien jännepituuksien kumulatiiviset osuudet (x10, 

x50, x90). Jännepituudet on esitetty kolmen mittauksen keskiarvona ja keskihajontana. 

Raaka-aine x10 x50 x90 

Maissitärkkelys 35,0 ± 0,1 µm 55,7 ± 0,4 µm 80,3 ± 0,0 µm 

Biotiini 31,4 ± 10,9 µm 58,1 ± 3,2 µm 89,6 ± 3,3 µm 

Prosolv 43,3 ± 1,0 µm 68,7 ± 3,0 µm 123,4 ± 8,9 µm 

MCC 

(Emcocel 90M) 
54,0 ± 0,2 µm 86,7 ± 0,6 µm 107,9 ± 0,6 µm 

Dikalsiumfosfaatti 

(Emcompress) 
65,4 ± 2,7 µm 125,1 ± 12,2 µm 165,7 ± 14,9 µm 
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5.2  Röntgendiffraktioanalyysi 

 

Gradutyön biotiinilaatu osoittautui α-kidemuodoksi röntgendiffraktiotutkimuksen 

perusteella (kuva 19). Biotiinilla tiedetään olevan myös kidemuoto β, jonka 

diffraktogrammi on julkaistu myös Nagasen ja kumppaneiden julkaisussa (1968) (kuva 

19). Biotiinirakeiden röntgendiffraktogrammi oli yhteneväinen Nagasen ja 

kumppaneiden (1968) julkaiseman α-kidemuodon diffraktogrammin kanssa. 

Diffraktogrammin piikit säilyivät yhteneväisinä puhtaaseen biotiininäytteeseen 

verrattaessa, joten biotiinin α-kidemuodon voidaan olettaa säilyvän myös high shear- 

märkärakeistusprosessissa (kuva 20). Jatkokokeissa tulisi määrittää säilyykö α-

kidemuoto myös tabletoinnin jälkeen. 
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Kuva 19. Gradutyössä käytetyn biotiinilaadun röntgendiffraktogrammi (ylin). Keskellä 

biotiinista aiemmin julkaistu α-kidemuodon diffraktogrammi ja alimpana β-kidemuodon 

diffraktogrammi (Nagase ym. 1968). 
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Kuva 20. High shear- märkärakeistettujen biotiinirakeiden röntgendiffraktogrammin 

piikit säilyivät yhteneväisinä puhtaan biotiininäytteen kanssa. Biotiinin α-kidemuodon 

voidaan siis olettaa säilyvän märkärakeistettaessa. 

 

5.3  Valuvuustutkimukset 

 

Gradutyössä käytetty biotiinilaadun valuvuus oli kelvotonta; jauhe ei valunut Euroopan 

farmakopean valuvuustestin suppilosta. Biotiinijauheen valuvuus oli niin heikko, ettei 

sitä pystytty määrittämään myöskään vastikään kehitetyllä jauheen liikemekaniikkaan ja 

kuva-analyysiin perustuvalla valuvuustutkimuslaitteella (Blanco ym. 2020). Apuaineiden 

soveltuvuutta kartoitettiin määrittämällä niille kaato- ja tärytiheydet, sekä valuvuutta 

indikoiva Carrin indeksiluku (taulukko 6). Vastaavia määrityksiä ei tehty puhtaalle 

biotiinille kustannussyistä, mutta biotiinin kelvottoman valuvuuden osoittamiseksi 

biotiinia ja Prosolvia sekoitettiin ja jauhemassalle tehtiin samat määritykset kuin taulukon 

6 apuaineille. Biotiini-Prosolv-seoksen (formulaatio F1-Prosolv) Carrin indeksiluku 

36,06 % (0,92) oli selvästi huonoin tutkituista materiaaleista. Puhtaan dikalsiumfosfaatin 

(Emcompress) Carrin indeksiluku 16,07 % (0,58) oli selvästi paras, mikä oli odotettavissa 

myös aiemmin julkaistun kirjallisuuden perusteella (Hentzschel ym. 2012). 
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Taulukko 6. Valittujen materiaalien kaato- ja tärytiheydet, sekä niistä johdetut Carrin 

indeksiluvut. Tulokset on esitetty kolmen mittauksen keskiarvona ja keskihajontana. 

Materiaali Carrin 

indeksiluku 

Kaatotiheys 

(g/mL) 

Tärytiheys 

(g/mL) 

Valuvuus 

Carrin indeksin 

mukaisesti 

Dikalsiumfosfaatti 

(Emcompress) 
16,7 ± 0,58 %  0,70 ± 0,0  0,84 ± 0,0 Hyvä 

Prosolv 26,47 ± 1,01 % 0,39 ± 0,0  0,54 ± 0,0 Hieman heikko 

MCC 

(Emcocel 90M) 
29,45 ± 1,38 % 0,35 ± 0,0 0,49 ± 0,0 Heikko 

F1-Prosolv 36,06 % (0,92) 0,39 (0,0) 0,61 (0,0) Erittäin heikko 

 

 

5.4  Biotiinin hygroskooppisuus 

 

Biotiinijauheen kuivaushäviö oli 0,3 % Euroopan farmakopean testissä. Biotiinijauhetta 

altistettiin myös viiden päivän ajan petrimaljalla (N=3) laboratoriotyötilassa, jonka 

suhteellinen ilmankosteus kontrolloitiin 40 %:iin. Kolmen petrimaljan biotiininäytteiden 

kuivaushäviön keskiarvo oli 0,86 % (0,02 %). Biotiini ei siis ollut erityisen 

hygroskooppista. 

 

5.5  Materiaalien puristuskäyttäytyminen ja tabletoitavuus 

 

5.5.1  Biotiinin puristuskäyttäytyminen 

 

Biotiinin puristuskäyttäytymistä tutkittiin puristamalla biotiinijauhetta 

epäkeskotablettikoneella Wellsin (1988) ehdottaman koeasetelman mukaisesti (kerrottu 

osiossa 4.2.1). Wellsin (1988) koetta ei kuitenkaan pystytty suorittamaan, sillä 

biotiinitabletit eivät pysyneet koossa kuin erittäin suurilla puristusvoimilla (15-20 kN), 

mutta silloinkin tablettien murtolujuudet olivat aina alle 50 N. Määritetyt murtolujuudet 

eivät olleet myöskään vertailukelpoisia, sillä murtolujuusmäärityksissä biotiinitablettien 

kansi hajosi aina osittain, jonka jälkeen mittaus keskeytyi ja murtolujuustulos ilmestyi 
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mittauslaitteen näyttöön (kuva 21). Puhdasta biotiinia ei siis pysty puristamaan yksinään, 

mikä vaikeutti biotiinin puristuvuuskäyttäytymisen tutkimista. Puhtaan biotiinin 

puristamiskokemus tuotti kuitenkin tietoa siitä, että biotiiniformulaatioiden tabletoinnissa 

on riski kansimuodostukselle. 

 

Kansimuodostuksen on osoitettu korreloivan vahvasti tabletin merkittävään 

muotinsisäiseen elastiseen laajenemiseen, tabletin heikkoon vetomurtolujuuteen sekä 

korkeaan muotinseinämän säteen suuntaiseen paineeseen (Paul ja Sun 2017). Myös 

tablettien muodon tiedetään vaikuttavan kansimuodostukseen (Wu ym. 2008; Paul ja Sun 

2017). Myös korkea tabletointinopeus (Ruegger ja Celik 2000) ja ilmataskujen 

kertyminen jauhemassaan (Mazel ym. 2015) voivat aiheuttaa kansimuodostusta. 

Materiaalit, jotka ovat hauraita, mutta myös laajenevat elastisesti, voivat olla erityisen 

alttiita kansimuodostukselle, kun tabletin laajentuessa sen partikkelien väliset sidokset 

heikkenevät merkittävästi (Nyström ja Glazer 1985; Malamataris ym. 1996).  

 

Biotiinin kansimuodostusta tapahtui, vaikka tabletit puristettiin hitaasti epäkeskokoneella 

48 rpm nopeudella ja muotti täytettiin huolellisesti tiiviisti jauheella spaattelilla. Näin 

ollen tässä gradutyössä havaittu puhtaan biotiinin puristuksen merkittävä kansimuodostus 

voisi todennäköisesti johtua biotiinin elastisesta puristuskäyttäytymisestä. Materiaalin 

elastisuuden tutkimiseen on kehitetty useita eri menetelmiä (Antikainen 2003; Ilić ym. 

2013). Poissonin luvusta (engl. Poisson’s ratio) ja kimmomoduulista (engl. Young’s 

modulus) muodostetun materiaalin bulkkimoduulin (engl. bulk modulus) on osoitettu 

korreloivan hyvin tablettien elastisen palautumisen suhteen (Mazel ym. 2013). 

Tuotekehityksen jatkotutkimuksissa voisikin olla tarpeen määrittää puhtaan biotiinin sekä 

potentiaalisten biotiinin tablettiformulaatioiden bulkkimoduulit. Tabletoitavan 

lääkeaineen elastisuudesta johtuvaa kansimuodostusta voi pyrkiä minimoimaan 

formulaatiosuunnittelulla. Sideaineen ja plastisesti muotoutuvien aineiden pitoisuuden 

lisääminen, sekä hyvin pienen partikkelikoon aineiden pitoisuuksien vähentäminen 

voivat vähentää tablettien kansimuodostusta (Nyström ja Glazer 1985). 
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Kuva 21. Tyypillinen pelkästä biotiinijauheesta puristettu tabletti. Biotiini on haurasta, 

ja puhtaasta biotiinista puristetut tabletit muodostavat kannen. 

 

5.5.2  Materiaalien todelliset tiheydet ja Heckel-analyysi 

 

Puhtaan biotiinin Heckel-analyysia ei voitu suorittaa, sillä biotiinista ei saatu puristettua 

toistettavasti tarkasti punnittavia koossa pysyviä tabletteja. Sen sijaan muista gradutyön 

materiaaleista saatiin määritettyä myötöpaineet Heckel-analyysillä. Heckel-analyysiä 

varten materiaalien todelliset tiheydet määritettiin heliumpyknometrillä. Materiaalin 

myötöpaine määritettiin materiaalin voima-matka-kuvaajan, tabletin massan ja 

materiaalin todellisen tiheyden perusteella (taulukko 7).  

 

Materiaaleille määritetyt todelliset tiheydet ovat realistisia. Esimerkiksi MCC:n eri 

laatujen todellisiksi tiheyksiksi on raportoitu arvoja 1,512-1,668 g/cm3 välillä (Sun 2005), 

kun tässä työssä määritetty Emcocel 90M:n todellinen tiheys oli 1,55 g/cm3. Yksittäisissä 

julkaisuissa Emcocel 90M:n todellisen tiheyden on raportoitu olevan 1,57 g/cm3 (Tobyn 

ym. 1998) ja 1,53 g/cm3 (Guo ym. 2002).  

 

Pubchem-tietokannan mukaan kidevedettömän dikalsiumfosfaatin todelliseksi tiheydeksi 

on määritetty 2,89 g/cm3 (Pubchem 2020b), mutta myös pienempiä arvoja on julkaistu 

kuten esimerkiksi 2,84 g/cm3 (Schlack ym. 2001) ja 2,79 g/cm3 (Hentzschel ym. 2012). 

Toisaalta Doldán ja kumppanit (1995) määrittivät kidevedettömän dikalsiumfosfaatin 

todellisen tiheyden olevan 2,96 g/cm3. Gradutyössä käytetyn dikalsiumfosfaatin 

todelliseksi tiheydeksi määritettiin 2,91 g/cm3. Kirjallisuudessa natiivin 



80 
 

maissitärkkelyksen todelliseksi tiheydeksi on määritetty aiemmin 1,48 g/cm3 (Manek ym. 

2012), joten tässä gradutyössä määritetty maissitärkkelyksen todellinen tiheys 1,53 g/cm3 

on sekin realistinen. Biotiinin todellista tiheyttä ei ole julkaista aiemmin kirjallisuudessa. 

Tässä gradutyössä ensimmäistä kertaa määritetty 1,41 g/cm3 todellisen tiheyden arvo on 

realistinen, ja tyypillinen todellisen tiheyden arvo orgaanisille yhdisteille (Tobyn ym. 

1998). 

 

Biotiinin puristuskäyttäytymisen selvittämiseksi biotiinia sekoitettiin mikrokiteisen 

selluloosan (Emcocel 90M) kanssa eri pitoisuuksissa. Hypoteesina oli, että biotiini olisi 

murtuen muotoutuvaa, jolloin biotiinin prosenttiosuuden kasvattamisen tulisi johtaa 

seoksesta määritetyn myötöpaineen suurentumiseen (Rasenack ja Muller 2002). 

Hypoteesi piti paikkansa, sillä biotiinipitoisuuden suurentaminen biotiini-selluloosa-

seoksessa johti johdonmukaisesti suurempaan myötöpaineeseen Heckel-analyysissa 

(kuva 22). 

 

Gradutyössä materiaaleille määritetyt myötöpaineet olivat odotetun kaltaisia, sillä 

plastisesti muotoutuvan MCC:n (Emcocel 90M) myötöpaine on matalin (62 MPa) ja 

vastaavasti murtuen muotoutuvan dikalsiumfosfaatin (Emcompress) myötöpaine on 

selvästi suurin (521 MPa). Heckel-analyysilla määritetyt materiaalien myötöpaineet ovat 

lukuisien eri muuttujien summa, joten on tyypillistä, että materiaalilaatujen ja 

menetelmien eroavaisuuksien vuoksi kirjallisuudessa raportoidut saman materiaalin 

myötöpaineet voivat erota verrattain paljon toisistaan (Kothari ym. 2002). Kothari ja 

kumppanit (2002) raportoivat Heckel-analyysillä 12 eri selluloosalaadun myötöpaineet, 

jotka vaihtelivat välillä 32-106 MPa. Kirjallisuudessa aiemmin raportoidut Emcocel 

90M:n myötöpaineet 48 MPa (Kothari ym. 2002) ja 47 MPa (Guo ym. 2002) ovat 

verrattain pienempiä kuin tässä työssä määritetty 62 MPa:n myötöpaine, mutta kuitenkin 

samaa suurusluokkaa. Kirjallisuudessa on aiemmin raportoitu kidevedettömän 

dikalsiumfosfaatin (Emcompress) myötöpaineeksi 548 MPa (Doldán ym. 1995), joka on 

hyvin lähellä tässä työssä määritettyä arvoa 521 MPa (taulukko 7). 
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Taulukko 7. Gradutyön materiaaleille määritetyt todelliset tiheydet ja myötöpaineet. 

Määritetyt arvot on esitetty muodossa keskiarvo ± keskihajonta. 

Raaka-aine 
Todellinen tiheys 

(g/cm3) 
Myötöpaine (Py) 

Biotiini 1,41 ± 0,01 g/cm3 N/A 

Selluloosa (Emcocel 90M) 1,55 ± 0,02 g/cm3 62,0 ± 1,8 MPa 

Prosolv 1,58 ± 0,01 g/cm3 80,0 ± 5,9 MPa 

Biotiinin 

suorapuristusformulaatio 

(2-DC-Ko-B) 

1,54 g/cm3 * 87,5 ± 0,4 MPa 

Märkärakeistetut biotiinirakeet 1,46 ± 0,00 g/cm3 100,5 ± 11,4 MPa 

Kidevedetön dikalsiumfosfaatti 

(Emcompress) 
2,91 ± 0,01 g/cm3 521,2 ± 63,5 MPa 

Maissitärkkelys  

(National Starch) 
1,53 ± 0,06 g/cm3 N/A 

* Teoreettinen; laskettu puhtaan biotiinin ja Prosolvin pitoisuuspainotettuna summana. 
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Kuva 22. Heckel-analyysi biotiinin ja mikrokiteisen selluloosan seoksille. Analyysi tukee 

teoriaa, jonka mukaan biotiini olisi murtuen muotoutuvaa, sillä seoksen myötöpaine oli 

sitä suurempi, mitä suurempi seoksen biotiinipitoisuus oli. MCC = mikrokiteinen 

selluloosa. 

 

5.5.3  Biotiiniformulaatioiden tabletoitavuustutkimus 

 

Tutkimus suoritettiin viidellä eri suorapuristusformulaatiolla. F1-Prosolv valittiin 

viiteformulaatioksi, jonka lisäksi tutkittiin kahta plastisempaa 

suorapuristusformulaatiota, jotka sisälsivät 5 % tai 10 % mikrokiteistä selluloosaa 

(MCC). Plastisissa formulaatioissa Prosolvin suhteellista pitoisuutta pienennettiin 

vastaavasti 75 %:iin ja 70 %:iin. Lisäksi tutkittiin myös kahta murtuvaa 

suorapuristusformulaatiota, joissa Prosolvin suhteellista pitoisuutta pienennettiin 75 

%:iin tai 70 %:iin, ja tilalle laitettiin vastaavasti 5 % tai 10 % dikalsiumfosfaattia. 5 

prosenttiyksikön Prosolv-pitoisuuksien muutoksilla ei havaittu olevan 

satunnaisvaihtelusta eroavaa vaikutusta viiteformulaatioon suhteutettuun 

tabletoitavuuteen. Sen sijaan 10 prosenttiyksikön muutoksilla oli havaittava vaikutus 

formulaatioiden tabletoitavuuksiin, ja selkeyden vuoksi vain näiden formulaatioiden 

tulokset on esitetty alla olevissa taulukoissa ja kuvaajassa.  
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Puristusnopeus vaikutti formulaation tabletoitavuuteen tilastollisesti merkitsevästi (p-

arvo 0,0075) vain formulaatiolla F3-CaP (taulukko 8). F3-CaP sisälsi 20 % biotiinia, 70 

% Prosolv-apuaineseosta ja 10 % dikalsiumfosfaattia (CaP). F3-CaP:in 

Tabletoitavuussuorien yhtälöistä laskettuna biotiinitablettien vetomurtolujuus oli 1,55 

MPa (1,47 – 1,64) hitaalla puristusnopeudella ja 1,38 MPa (1,31 – 1,45) suurella 

puristusnopeudella. Suluissa olevat luvut edustavat vetomurtolujuuden vaihteluväliä 95 

%:in luottamustasolla.  

 

Suuren puristusnopeuden tabletoitavuutta heikentävä vaikutus vaikeuttaa tulosten 

tarkastelua, sillä kirjallisuudessa esitetyn teorian perusteella puristusnopeuden ei pitäisi 

heikentää murtuvan aineen tabletoitavuutta (Roberts ja Rowe 1986). Toisaalta 

dikalsiumfosfaatin pitoisuus on vain 10 % F3-CaP-formulaatiossa, ja dikalsiumfosfaatin 

lisäys vähensi plastisen MCC:n osuutta formulaatiossa. Biotiiniformulaation 

tabletoitavuus voi olla hyvin riippuvainen plastisesti muotoutuvien apuaineiden 

pitoisuudesta, ja F3-CaP:in tabletointi suurella nopeudella saattaa heikentää merkittävästi 

MCC:n kontribuutiota tabletin vetomurtolujuuteen, sillä suuren nopeuden on havaittu 

lisäävän materiaalin murtumista ja vähentävän plastista muotoutumista. Lisäksi kaksi 

erilailla muotoutuvaa materiaalia voivat muuttaa toistensa pääasiallista 

muotoutumismekanismia (Guo ym. 1999). Havaittu yllätyksellinen tulos olisi pitänyt 

kuitenkin toistaa uudelleen laboratoriossa ennen tulosten tarkastelua ja eri teorioiden 

esittämistä. 
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Taulukko 8. Suorapuristusformulaatioiden tabletoitavuuden vertailu eri nopeustasoilla. 

Biotiiniformulaatioiden tablettien vetomurtolujuudet on esitetty 100 MPa:n 

puristuspaineessa tabletoitavuussuoran regressioyhtälöstä laskettuna. Suluissa olevat 

luvut ovat regressioyhtälön vetomurtolujuusennusteen vaihteluväli 95 % 

luottamustasolla.  

Formulaatio 

Vetomurtolujuus 

@100 MPa 

Tilastollinen 

merkitsevyys 

vetomurtolujuus-

arvojen eroavaisuuden 

välillä 

(luottamusvälien ero) 

Tabletoitavuus-

suorien kulma-

kertoimien 

tilastollinen 

eroavaisuus, 

p-arvo 
25 rpm 60 rpm 

F1-Prosolv: 

Biotiini 20 % 

Prosolv 80 % 

1,76 MPa 

(1,67 – 

1,84) 

1,74 MPa 

(1,61 – 

1,86) 

Ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa 

0,0642 

(df = 21) 

F2-MCC: 

Biotiini 20 % 

Prosolv 70 % 

MCC 10 % 

1,91 MPa 

(1,74 – 

2,06) 

1,88 MPa 

(1,75 – 

2,01) 

Ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa 

0,9495 

(df = 23) 

F3-CaP: 

Biotiini 20 % 

Prosolv 70 % 

CaP 10 % 

1,55 MPa 

(1,47 – 

1,64) 

1,38 MPa 

(1,31 – 

1,45) 

Tilastollisesti 

merkitsevä ero 

vetomurtolujuuksien 

välillä (95 %:n 

luottamustaso) 

0,0075 

(df = 19) 

 

 

Formulaatioiden välisien tabletoitavuuksien vertailu 100 MPa:n puristuspaineella ja 25 

rpm:n puristusnopeudella tuotti paremmuusjärjestyksen F2-MCC > F1-Prosolv > 

märkärakeistettu > F3-CaP (taulukko 8). F2-MCC:lla tablettien vetomurtolujuus oli 1,91 

MPa (1,74 – 2,06), ja F1-Prosolvilla 1,76 MPa (1,67 – 1,84), mutta näiden 

formulaatioiden tabletoitavuussuorien välillä ei kuitenkaan pystytty osoittamaan 

tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,554). Tabletoitavuuskuvaajaa (kuva 23) 

tarkastelemalla ja regressioyhtälöiden ennustamien vetomurtolujuuksien perusteella 

mikrokiteisen selluloosan lisääminen F1-Prosolv-viiteformulaatioon vaikuttaisi 

parantavan tabletoitavuutta, mutta todennäköisesti koeasetelman liian vähäisen 

mittauspisteiden lukumäärän vuoksi määritetyt tulokset eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä. F2-MCC:n ja F3-CaP:in sekä F2-MCC:n ja märkärakeistetun formulaation 

tabletoitavuussuorien välillä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero (taulukko 9). 
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Myös F1-Prosolvin ja F3-CaP:in tabletoitavuussuorien välillä havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä ero (taulukko 9). 

 

Tabletoitavuuksia on helpompi visualisoida tabletoitavuuskuvaajasta (kuva 23). 

Tabletoitavuusdatan tilastollisen analyysin ja tabletoitavuuskuvaajan perusteella F2-

MCC:n tabletoitavuus oli paras tutkituista formulaatioista. F2-MCC erosi muista 

formulaatioista siihen lisätyn ylimääräisen MCC:n suhteen. Johtopäätöksenä voidaan siis 

todeta plastisesti muotoutuvan MCC:n positiivinen vaikutus biotiiniformulaation 

tabletoitavuuteen. Sen sijaan murtuvan dikalsiumfosfaatin lisääminen (formulaatio F3-

CaP) heikensi biotiiniformulaation tabletoitavuutta. Kirjallisuudessa onkin aiemmin 

julkaistu MCC:n parempi tabletoitavuus dikalsiumfosfaattiin nähden (Tye ym. 2005, 

kuva 14). Märkärakeistetun formulaation tabletoitavuus oli samaa tasoa kuin 

formulaatiolla F3-CaP, joten kyseinen rakeistusformulaatio ja rakeistusprosessi eivät 

edistäneet tabletoitavuutta suorapuristusformulaatioihin verrattaessa. Rakeistuksen 

tavoitteena olikin parantaa massan valuvuutta. 

 

Taulukko 9. Biotiiniformulaatioiden tabletoitavuuksien vertailu 100 MPa:n 

puristuspaineella 25 rpm:n puristusnopeudella. Vetomurtolujuusarvon yhteydessä esitetyt 

suluissa olevat luvut ovat regressioyhtälön ennusteen vaihteluväli 95 % luottamustasolla. 

Formulaatio 

 

Vetomurtolujuus 

(MPa) 

@100 MPa 

Tilastollinen 

merkitsevyys F2-

MCC:n ja muiden 

tabletoitavuussuorien 

kulmakertoimien 

eroavaisuuden välillä 

Tilastollinen 

merkitsevyys F1-

Prosolvin ja muiden 

tabletoitavuussuorien 

kulmakertoimien 

eroavaisuuden välillä 

F1-Prosolv 
1,76 MPa 

(1,67 – 1,84) 

Ei eroa: 

p-arvo 0,554 
- 

F2-MCC 
1,91 MPa 

(1,74 – 2,06) 
- 

Ei eroa:  

p-arvo 0,554 

F3-CaP 
1,55 MPa 

(1,47 – 1,64) 

Merkitsevä ero: 

p-arvo 9,42x10-6 

Merkitsevä ero: 

p-arvo 1,10x10-5 

Märkä- 

rakeistettu 

1,58 MPa 

(1,48 – 1,67) 

Merkitsevä ero: 

p-arvo 0,035 

Ei eroa: 

p-arvo 0,063 



86 
 

 

 

Kuva 23. Biotiiniformulaatioiden tabletoitavuuskuvaajat hitaalla 25 rpm:n 

puristusnopeudella. F2-MCC:n tabletoitavuus osoittautui parhaimmaksi tutkituista 

formulaatioista. 

 

 

Tabletoitavuustutkimusta olisi rationaalista täydentää tutkimalla formulaatioita, joissa 

murtuvan (CaP) ja plastisen (MCC) apuaineen pitoisuus olisi vielä suurempi kuin 10 %. 

Lisäksi formulaation jatko-optimoinnissa tulisi hyödyntää tilastollista koesuunnittelua, 

jolloin mahdolliset muuttujien yhteisvaikutukset formulaation tabletoitavuuteen olisi 

mahdollista havaita. Taloudellisien- ja henkilöstöresurssien riittävyyden mukaan olisi 

myös mielenkiintoista tutkia muidenkin apuaineiden vaikutusta biotiiniformulaation 

tabletoitavuuteen. Suorapuristusformulaation kannalta mielenkiintoisia apuaineita 

olisivat olleet esimerkiksi laktoosi, mannitoli ja suorapuristettava tärkkelys. Samasta 

apuaineesta olisi myös hyödyllistä tutkia sen erilaisia laatuja, jotka eroaisivat toisistaan 
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esimerkiksi materiaalin valmistusprosessin, kideominaisuuksien ja/tai 

partikkelikokojakauman suhteen. 

 

 

5.6  Biotiinitablettien tabletointikoe-erät 

 

Gradutyön biotiinitablettien tabletointikoe-erät on esitetty taulukossa 10. Gradutyössä 

testattiin yhteensä kuutta eri koe-erää, joista kaksi epäonnistui. Ensimmäinen koe-erä 

tehtiin high shear- märkärakeistuksella, josta koe-erän tunnus on johdettu (1-WG-Ko-A). 

Koe-erien tunnukset alkavat juoksevalla järjestysnumerolla niiden valmistusajankohdan 

mukaisesti. Koe-erätunnuksen seuraava osa kertoo tuotantolinjan (WG = märkärakeistus; 

DC = suorapuristus). Tunnuksen kolmas osa kertoo tablettikoneen (Ko = Korsch EK01; 

Ro = f.lli Ronchi; Ki = IMA Kilian Pressima-16). Viimeinen osa sisältää kirjainkoodin 

(juokseva kirjain aakkosjärjestyksen mukaisesti) formulaation kemiallisen koostumuksen 

mukaan. 
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Taulukko 10. Biotiinitablettien tabletointikoe-erät. 

Koe-erän 

tunnus 
Prosessilinja Tablettikone Kommentit 

1-WG-

Ko-A 

High shear -

märkärakeistus 

Epäkesko 

(Korsch EK01) 

Gradutyön ensimmäinen 

märkärakeistuskoe-erä (400 

tablettia) 

2-DC-

Ko-B 

High shear -sekoitus 

+ suorapuristus 

Epäkesko 

(Korsch EK01) 

Gradutyön ensimmäinen 

suorapuristuskoe-erä (400 

tablettia) 

3-DC-

Ro-C 

High shear -sekoitus 

+ suorapuristus 

Rotaatiokone 

(f.lli Ronchi) 

Epäonnistunut koe-erä. Sama 

formulaatio kuin koe-erässä 2, 

paitsi ylimääräistä Mg-

stearaattia lisätty. 

4-DC-

Kil-C 

High shear -sekoitus 

+ suorapuristus 

Rotaatiokone 

YA 

(IMA Kilian  

Pressima-16) 

3-DC-Ro-B - koe-erästä talteen 

otetun massan tabletointi YA:n 

rotaatiokoneella (1200 tablettia). 

5- DC-

Kil-D 

 

Tynnyrisekoitus + 

suorapuristus 

Rotaatiokone 

YA 

(IMA Kilian  

Pressima-16) 

Epäonnistunut koe-erä. Sama 

formulaatio kuin 4-DC-Kil-C – 

koe-erässä, mutta 

sekoitusprosessina 

tynnyrisekoitus ja 10-kertainen 

mittakaava. 

6-WG-

Kil-A 

 

High shear -

märkärakeistus 

 

Rotaatiokone 

YA 

(IMA Kilian  

Pressima-16) 

1500 tabletin koe-erä 

rotaatiokoneella. Tabletit 

läpäisivät laatutestit (Ph.Eur.). 
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5.6.1  Koe-erä 1-WG-Ko-A 

 

Laatukriteerit täyttävää suorapuristusmenetelmää pidettiin alustavasti mahdottomana 

käytettävissä olevan biotiinilaadun erittäin huonon valuvuuden ja pienen partikkelikoon 

vuoksi. Tuotekehitysprojektiin saatavilla olevat raaka-ainelaadut olivat 

partikkelikooltaan merkittävästi biotiinia suurempia. Näiden seikkojen vuoksi 

ensimmäisen koe-erän valmistusprosessiksi valittiin high shear- märkärakeistus. Koe-

erään viitataan jatkossa tunnuksella 1-WG-Ko-A. Märkärakeistusprosessi on kuvattu 

Menetelmät-osiossa. 

 

Tabletoinnin puristusvoimaprofiilista (kuva 24) on nähtävissä tabletoinnin alussa (tabletit 

1-30) tapahtunut voimien oskillointi, ja tasainen vaihe (tabletit 31-170), jonka jälkeen 

puristusvoimat laskivat tasaisesti tablettiin 238 saakka. Tabletoinnin loppuvaiheen ajan 

puristusvoimat säilyivät hyvin tasaisena, kunnes syöttöastiassa olevaa massaa oli jäljellä 

340:n tabletin kohdalla niin vähän, että tablettikoneen muotti ei täyttynyt kunnolla, minkä 

seurauksena puristusvoimat laskivat dramaattisesti. 

 

Puristusvoimaprofiilin perusteella tabletoinnin alku- ja loppuvaiheen välillä saattoi 

tapahtua segregaatiota, tai ainakin tablettien painonvaihtelua, sillä alkuvaiheessa 

puristusvoimat olivat keskimäärin suurempia kuin loppuvaiheessa. Optimaalisella 

formulaatiolla ja tabletointiprosessilla puristusvoimat olisivat pysyneet tasaisemmin 

tietyllä voimatasolla koko prosessin ajan. Toisaalta on myös mahdollista, että prosessi 

alkaa tuottaa tasalaatuisia tabletteja lyhyen sisäänajon jälkeen, kun prosessi on 

tasapainottunut. Tämä olisi selvinnyt, jos massaa olisi ollut saatavilla suuremman 

mittakaavan, pitkäkestoisempaan tabletointiin. Tuotekehitykseen käytettävissä olevaa 

biotiinijauhetta jouduttiin kuitenkin käyttämään säästeliäästi biotiinin korkean hinnan 

takia. 

 

Märkärakeistettujen tablettien keskimääräinen yläpainimen puristusvoima oli 14 kN. 

Suurimmillaan yläpainimen voima oli 17,5 kN tasolla tabletoinnin alkuvaiheessa. 

Lopulliseen prosessiin tulisi selvittää, voiko puristusvoimia pienentää siten, että tabletit 
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ovat silti mekaanisesti riittävän kestäviä. Liiallisen puristusvoiman käyttö voi vaurioittaa 

ja kuluttaa tablettikonetta ja painimia, sekä paradoksaalisesti heikentää tablettien 

kestävyyttä. Tablettien hajoamisaika saattaa myös pidentyä merkittävästi, jos tabletit 

puristetaan liian suurella voimalla liian tiheäksi. Tablettien poistovoima oli stabiili läpi 

tabletointiprosessin, ja hyväksyttävällä tasolla 78,1 N (kuva 24, taulukko 11). 

 

 

 

Kuva 24. Koe-erän 1-WG-Ko-A:n tabletoinnin puristus- ja poistovoimat puristettujen 

tablettien järjestysluvun suhteen. #4 tarkoittaa näytepurkkia, johon kerättiin tabletit 75-

100. #12 tarkoittaa näytepurkkia, johon kerättiin tabletit 275-300. 

 

5.6.2  Koe-erän 1-WG-Ko-A tablettien laatukokeet 

 

Märkärakeistusformulaation tabletointikoe-erän tulokset on esitetty taulukossa 11. 

Tablettien painon keskiarvo oli 526,3 mg (keskihajonta 9,12 mg), ja variaatiokerroin 

(engl. relative standard deviation, RSD) 1,73 %. Tablettien painonvaihtelu on 

hyväksyttävissä rajoissa. Koe-erän tabletit läpäisivät myös EP:n jakelutarkkuustestin.  

 

Tablettien paino oli 5,3 % suurempi kuin tavoitepaino 500 mg, mikä on helposti 

korjattavissa suuremman mittakaavan tuotantoprosessissa, jossa tabletoitavaa massaa on 

riittävästi tablettikoneen asetuksien säätämiseksi. Tablettien halkaisija oli 13,01 mm, ja 
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korkeus 3,28 mm. Korkeuden ja halkaisijan osamäärä oli näin ollen 0,25. Mittal (2017) 

suosittaa tabletin korkeuden ja halkaisijan osamääräksi väliä 0,4 - 0,67. Koe-erän tabletit 

olivat siis mahdollisesti hieman liian litteitä. Tablettien litteys ei kuitenkaan heikentänyt 

niiden vetomurtolujuutta ongelmalliseksi, sillä koe-erän keskimääräinen tablettien 

vetomurtolujuus oli 2,24 MPa (0,18). Tabletit läpäisivät Euroopan farmakopean 

murenevuustestin (0,12 %), jonka hyväksymisrajana on < 1 % (Ph.Eur. 9,5). Tableteista 

olisi voinut tehdä paksumpia esimerkiksi pienentämällä puristusvoimaa ja samalla myös 

tablettien kiinteää fraktiota, tai vaihtoehtoisesti käyttämällä pienemmän halkaisijan 

painimia. 

 

Kuvassa 25 on kuvattu märkärakeistuskoe-erän tabletteja edustava tabletti. Tabletit olivat 

kauttaaltaan valkeita, ja niissä ei esiintynyt muita värisävyjä tai värikkäitä pisteitä. Käsin 

tunnusteltaessa tabletit eivät vaikuttaneet haurailta. Tableteissa ei esiintynyt 

kansimuodostusta tai liiskoittumista. Tablettien pinta oli kauttaaltaan ehjä. 

 

 

 

Kuva 25. Märkärakeistetun koe-erän tabletit ovat kestäviä ja ulkonäöltään virheettömiä. 
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Taulukko 11. Märkärakeistetun koe-erän (1-WG-Ko-A) tablettien ominaisuudet ja 

laatutestien tulokset. 

Ominaisuus / laatutesti Tulos Kommentti 

Paino 

(KA ± KH) 
526,3 ± 9,1 mg 

Tabletit 5 % tavoitepainoa 

painavampia 

Painon variaatiokerroin 1,73 % Siedettävä RSD % 

Jakelutarkkuus Läpäisee testin. 
Suurin poikkeama 

 keskiarvopainosta 4,61 % 

Korkeus 

(KA ± KH) 
3,28 ± 0,01 mm 

Tabletit verrattain litteitä niiden 

halkaisijaan suhteutettuna 

Halkaisija 

(KA ± KH) 
13,01 ± 0,01 mm  

 

Puristuspaine  

(KA ± KH) 

 

 

113,2 ± 10,3 MPa 

 

Normaali puristuspainetaso. 

Poistovoima 

(KA ± KH) 
78,1 ± 10,3 N 

Siedettävällä tasolla. Ei 

ongelmia. 

Vetomurtolujuus 

(KA ± KH) 
2,24 ± 0,18 MPa Tabletit lujia ja kestäviä 

Murenevuustesti 0,13 % Läpäisee testin 

Kiinteä fraktio 0,799 
Käyttötarkoitukseen  

hyvin soveltuva kiinteä fraktio 

Tabletin 

biotiinipitoisuus 
19,97 % Tavoite 20,00 % 

 

Tabletin biotiiniannos 

 

102,9 mg 

 

Tavoitteena 100 mg. Ylitys 

korjattavissa tablettikoneen 

säätöjä kalibroimalla. 

 

Biotiiniannoksen  

varianssi 

 

101,1 – 104,7 mg 

Teoreettinen: 

Tablettien painon  

RSD:sta johdettu 
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Hajoamistesti 
Kaikki testin tabletit 

hajoavat alle minuutissa 

Tabletit (N=6) hajoavat 

erittäin nopeasti, ja läpäisevät 

testin. 

 

 

Dissoluutiotesti 

 

 

73 % (45 min) 

 

Biotiini liukenee hitaasti 

dissoluutiotestin perusteella 

KA = Keskiarvo. KH = Keskihajonta. 

 

 

Koe-erän tabletit kerättiin säilytyspurkkeihin 25 tabletin erissä. Tabletit 75-100 (näyte 

#4) ja 275-300 (näyte #12) valittiin jatkotutkimuksiin, koska puristusvoimaprofiilin 

perusteella ne edustivat hyvin tabletointiprosessin alku- ja loppuvaihetta (kuva 24). 

Alkuvaiheen tablettien massan keskiarvo oli 4,3 % suurempi kuin loppuvaiheen tablettien 

keskiarvo (taulukko 12), ja keskiarvojen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p-arvo 

2,2x10-29). Näytteen #4 vetomurtolujuuden keskiarvo oli 2,53 MPa (0,05) ja näytteen #12 

vetomurtolujuuden keskiarvo oli 2,43 MPa (0,06). Vetomurtolujuuksien keskiarvot 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,014). Tulosten perusteella 

voidaan tehdä johtopäätös, että märkärakeistetun massan tabletointiprosessissa tapahtui 

massan valuvuuden muutos, koska muottiin täyttyi vähemmän massaa tabletoinnin 

loppuvaiheessa. Painoltaan pienemmän jauhemassan seurauksena painimien 

puristusvoimat ja tablettien vetomurtolujuudet olivat myös pienempiä tabletoinnin 

loppuvaiheessa. 

 

Taulukko 12. Koe-erän 1-WG-Ko-A alku- ja loppuvaiheen tablettien vertailu. 

 Näyte #4 (tabletit 75-100) Näyte #12 (tabletit 275-300) 

Massa (N=20) 

(KA ± KH) 
536,4 ± 2,2 mg * 514,5 ± 2,0 mg 

Vetomurtolujuus 

(N=20)  

(KA ± KH) 

2,53 ± 0,05 MPa ** 2,43 ± 0,06 MPa 

* p-arvo = 2,2x10-29, ** p-arvo = 0,014. KA = Keskiarvo. KH = Keskihajonta. 

 

 



94 
 

Koe-erän 1-WG-Ko-A märkärakeistustablettien dissoluutiotestin perusteella tablettien 

biotiini liukenee hitaasti (kuva 26), sillä 45 minuutin kohdalla vasta 73,2 % (7,2) tabletin 

biotiinista oli liuennut. Dissoluutiotestiä jatkettiin 2,5 tunnin aikapisteeseen saakka, jossa 

biotiinista oli liuennut 86,6 % (8,5). Hajoamistestissä tablettien havaittiin hajoavan alle 

minuutissa, joten biotiinin hidas dissoluutio ei johtunut tablettien hitaasta hajoamisesta. 

Dissoluutionopeutta voisi mahdollisesti edistää biotiinin kideominaisuuksia 

muokkaamalla. Biotiini on heikko happo, joten emäksiset apuaineet, jotka kasvattavat 

tabletin pinnan lähettyviltä pH:ta, saattaisivat myös nopeuttaa biotiinin liukenemista. 

 

Tämän gradutyön kaikki dissoluutiotestit suoritettiin vesiliuoksessa. Biotiinitablettien 

dissoluutiosta olisi hyödyllistä saada tietoa myös eri pH:n puskuriliuoksissa. Biotiinin 

0,01 %:n vesiliuoksen pH on 4,55 (Dziemba ym. 2004). Dissoluutiotestissä 100 mg:n 

biotiiniannoksen tabletti asetettiin 900 millilitraan vettä, jolloin biotiinin liuetessa 

täydellisesti liuoksen pitoisuudeksi tulisi 0,011 %. 

 

 

 

Kuva 26. Koe-erän 1-WG-Ko-A märkärakeistustablettien dissoluutioprofiili (N=6).  
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5.6.3  Koe-erä 2-DC-Ko-B 

 

Seuraavaksi gradutyössä tutkittiin biotiinin suorapuristusformulaatiota samassa pienessä 

mittakaavassa (400 tablettia) ja samalla epäkeskokoneella (Korsch EK0; Erweka 

Apparatebau, Saksa). Koe-erän tablettien painoksi tavoiteltiin 500 mg:aa, jolloin 

tablettien biotiiniannos olisi ollut 100 mg. Koe-erän tablettien toteutunut painon 

keskiarvo oli kuitenkin 460,3 mg (6,3) (taulukko 13). Tabletoitavan massan minimaalinen 

määrä hankaloitti puristettavien tablettien painon tarkkaa asettamista 500 mg:aan. 

Jatkossa tablettikoneen asetuksia tulisi säätää siten, että saman biotiiniformulaation 

tabletointi samalla tablettikoneella tuottaisi painoltaan suurempia tabletteja. 

 

Rakeistuskoe-erään 1-WG-Ko-A verrattaessa suorapuristuskoe-erän voimataso säilyi 

huomattavasti vakaampana tabletointiprosessin läpi (kuva 27). Suorapuristuskoe-erän 

puristusvoimaprofiilissa ei ollut havaittavissa rakeistetun formulaation kaltaista 

puristusvoimien trendimuutosta tabletoinnin aikana. Koe-erän 2-DC-Ko-B 

puristusvoimat oskilloivat kuitenkin rakeistettua formulaatiota voimakkaammin lyhyellä 

aikavälillä tarkasteltaessa. Puristuspaineeksi muutettaessa märkärakeistetun koe-erän (1-

WG-Ko-A) puristuspaine oli keskimäärin 113,2 MPa (10,3), kun suorapuristuskoe-erän 

(2-DC-Ko-B) puristuspaine oli keskimäärin 99,5 MPa (5,5). Suluissa esitettyjen 

puristuspaineiden keskihajontojen perusteella suorapuristuskoe-erän puristuspaineen 

varianssi oli pienempi verrattuna märkärakeistuskoe-erään. 

 

Suorapuristuskoe-erässä ilmeni kuitenkin merkittävä ongelma tablettien poistovaiheen 

suuren kitkan suhteen. Tablettikoneesta kuului normaalista poikkeavaa ja voimakasta 

ääntä aina tablettien poiston yhteydessä. Suorapuristuskoe-erän poistovoiman keskiarvo 

oli 568,5 N (26,9), kun märkärakeistuskoe-erällä poistovoima oli vain 78,1 N (10,3). Koe-

erän tabletit olivat kuitenkin ulkonäöltään virheettömiä, ja suuresta kitkasta huolimatta 

esimerkiksi kansimuodostusta ei ollut havaittavissa. Seuraavissa 

suorapuristusformulaation koe-erissä tablettien poiston kitkaa pyrittiin kuitenkin 

minimoimaan kasvattamalla formulaation voiteluaineiden pitoisuutta. Liian suuri kitka 

kuluttaa tablettikonetta ja erityisesti muottia ja painimia, joten kitkaongelman 

ratkaiseminen hyödyttäisi biotiinitablettien tuotantoprosessia merkittävästi. 
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5.6.4  Koe-erän 2-DC-Ko-B tablettien laatukokeet 

 

Koe-erän 2-DC-Ko-B tablettien ominaisuuksia ja laatutestien tuloksia on listattu 

taulukossa 13. Suorapuristustabletit eroavat märkärakeistuskoe-erästä (1-WG-Ko-A) 

oleellisesti niiden heikompien lujuusominaisuuksien perusteella. Suorapuristustabletit 

puristettiin pienemmällä puristuspaineella, mikä selittää niiden heikomman 

vetomurtolujuuden 1,49 MPa (0,13) verrattaessa koe-erän 1 märkärakeistustablettien 

vetomurtolujuuteen 2,24 MPa (0,18). Kaupallisen tuotannon tablettien 

vetomurtolujuuden tulisi tyypillisesti olla alueella 1,7 – 2,0 MPa, jotta tabletit olisivat 

riittävän lujia, mutta silti hajoaisivat riittävän nopeasti elimistössä (Pitt ja Heasley 2013). 

Verrattain heikosta vetomurtolujuudesta huolimatta suorapuristustabletit läpäisivät 

kuitenkin selvästi (0,46 %) murenevuustestin.  

 

 

Taulukko 13. Suorapuristetun koe-erän (2-DC-Ko-B) tablettien ominaisuudet ja 

laatutestien tulokset.  

Ominaisuus / laatutesti Tulos Kommentti 

Paino 

(KA ± KH) 
460,3 ± 6,3 mg 

7,94 % kevyempiä kuin 

tavoitepaino 

Painon variaatiokerroin 1,37 % 
Pienempi RSD kuin  

koe-erässä 1 

 

Jakelutarkkuus 

 

Läpäisee testin. 

 

Suurin poikkeama 

 keskiarvopainosta 2,44 % 

Korkeus 

(KA ± KH) 
3,10 ± 0,01 mm 

 

 Tabletit verrattain litteitä 

niiden halkaisijaan 

suhteutettuna 

 

Halkaisija 

(KA ± KH) 

 

 

13,01 ± 0,01 mm 

 

 

Puristuspaine 

(KA ± KH) 
99,5 ± 5,5 MPa 

Puristuspaine olisi voinut olla 

suurempi, jotta tabletit olisivat 

olleet lujempia 
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Poistovoima 

(KA ± KH) 
568,5 ± 26,9 N 

Poistovoima liian suuri. 

Tablettien poistovaiheessa 

kuului luja ääni. 

Vetomurtolujuus 

(KA ± KH) 
1,49 ± 0,13 MPa 

Jää tavoitteesta 1,7 MPa. 

Läpäisee kuitenkin 

murenevuustestin. 

Murenevuustesti 0,46 % Läpäisee testin 

Kiinteä fraktio 0,725 
Valmisteelle 

 sopiva kiinteä fraktio 

Tabletin 

biotiinipitoisuus 
19,98 % Tavoite 20,00 % 

Tabletin biotiiniannos 91,2 mg 

Kaavalla: tabletin 

keskiarvopaino kertaa tabletin 

biotiinipitoisuus 

 

 

Tablettien annosvaihtelu 

 

 

 

91,7 – 92,3 mg 

 

Kaavalla: tabletin keskiarvon  

95 %:n luottamusväli kertaa 

tabletin biotiinipitoisuus. 

Hajoamistesti 
Kaikki testin tabletit 

hajoavat alle minuutissa 

Tabletit (N=6) hajoavat erittäin 

nopeasti, ja läpäisevät testin. 

Dissoluutiotesti N/A 
Verrattavissa koe-erän 4 

dissoluutioprofiiliin 

 

 

Suorapuristuskoe-erän jakelutarkkuustestissä havaittu painon maksimipoikkeama 

keskiarvosta oli 2,44 %, kun märkärakeistuskoe-erässä se oli 4,61 %. 

Suorapuristustablettien painon variaatiokerroin oli 1,37 % kun märkärakeistuskoe-erässä 

variaatiokerroin oli suurempi 1,73 %. Näin ollen puristusvoimaprofiilien, 

jakelutarkkuustestin ja tablettien painon variaatiokertoimien perusteella 

suorapuristustabletit olivat tasalaatuisempia märkärakeistustabletteihin verrattaessa. 

Datan perusteella suorapuristuskoe-erässä jauhemassa valui todennäköisesti tasaisemmin 

tablettipöydän muottiin märkärakeistuskoe-erään verrattaessa. 
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Kuva 27. Rakeistetun ja suorapuristusformulaatioiden puristusvoimaprofiilien vertailu.  

 

5.6.5  Koe-erä 3-DC-Ro-C 

 

Suorapuristuskoe-erän 2-DC-Ko-B alustavasti lupaavien tulosten jälkeen 

suorapuristusformulaatiota päätettiin muokata lisäämällä siihen magnesiumstearaattia 0,5 

% loppupitoisuuteen. Biotiini ja Prosolv-apuainesekoite sekoitettiin high shear -

sekoittimella, ja magnesiumstearaatti lisättiin lopuksi kevyellä sekoituksella 

turbulasekoittimella. Koe-erän mittakaavaa suurennettiin 1800 tablettiin (jauhemassaa 

900 g), ja koneena käytettiin Ronchi AM 13/8 rotaatiokonetta (Ronchi, Italia), jotta koe-

erän tuloksien perusteella voitaisiin ennustaa paremmin soveltuvatko formulaatio ja 

valmistusmenetelmä suurempaan kaupallisen mittakaavan tuotantoon. Tabletit jouduttiin 

puristamaan halkaisijaltaan 11 millimetrin pyöreillä painimilla, sillä ne olivat saatavilla 

olevista painimista lähimpänä 13 millimetrin painimia. 

 

Koe-erä 3 jouduttiin lopettamaan noin 200 tabletin jälkeen, sillä jauhemassa juuttui 

jatkuvasti syöttöastian kaulaosaan, eikä valunut tablettipöydälle kuin voimakkaalla 

syöttöastian ravistelulla. Muotin täyttymistä tarkastellessa oli mahdollista havaita, että 

jauhemassa ei ehtinyt täyttää muottia kunnolla. Jauhemassa otettiin talteen syöttöastiasta 
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ja tabletoitiin uudelleen koe-erässä 4 Yliopiston Apteekin Kilian-rotaatiokoneella. 

Hypoteesina oli, että tulevassa koe-erässä massa saattaisi valua riittävän hyvin muottiin, 

sillä tässä koe-erässä olisi mahdollista käyttää suurempia, 13 millimetrin halkaisijan, 

painimia sekä tablettikoneeseen integroitua tehokkaampaa jauhemassan pakkosyöttäjää. 

 

5.6.6  Koe-erä 4-DC-Kil-C 

 

Suorapuristusmassan tabletointi onnistui alustavan hypoteesin mukaisesti Yliopiston 

Apteekin Kilian-rotaatiokoneella. Koe-erästä 3 talteen otettua jauhemassaa riitti 1200 

tabletin puristamiseen. Leveämpi muotti ja rotaatiokoneen tehokas pakkosyöttäjä 

todennäköisesti edesauttoivat sitä, että jauhemassa ei juuttunut syöttöastiaan. 

Jauhemassan valuminen syöttöastiasta muottipöydälle ei siltikään ollut täysin 

optimaalista, ja sujuvan valuvuuden varmistamiseksi syöttöastiaa tuli ravistaa käsin 

muutaman kerran tabletoinnin aikana. 

 

Tabletoinnin aikaisia puristusvoimia seurattiin jatkuvasti tablettikoneeseen integroidusta 

näytöstä. Puristusvoima pysyi hyvin tasaisesti 11,5 kN:n tasossa, puristuspaineeksi 

muutettuna noin 87 MPa:n tasossa. Koneen tabletointinopeudeksi asetettiin 10 000 

tablettia tunnissa. Ensimmäiseen suorapuristuskoe-erään (2-DC-Ko-B) verrattaessa 

tablettikoneesta ei kuulunut lujia epänormaaleja ääniä tablettien poistovaiheessa, mikä 

viittaa siihen, että formulaatioon lisätty 0,5 % magnesiumstearaatti voiteli koneen 

painimia riittävästi. Tablettikoneella ei kuitenkaan kyetty seuraamaan tablettien 

poistovoimia. 

 

5.6.7  Koe-erän 4-DC-Kil-C tablettien laatukokeet 

 

Yliopiston Apteekin Kilian-rotaatiotablettikoneella valmistetun koe-erän tablettien 

laatukokeita on esitetty taulukossa 14. Tablettien painon variaatiokerroin 0,72 % oli 

pienin kaikista gradutyön koe-eristä. Tabletit läpäisivät myös jakelutarkkuustestin, jossa 

suurin poikkeama keskiarvopainosta oli vain 1,22 %. Verrattain pienestä kiinteästä 

fraktiosta (0,73) ja vetomurtolujuudesta (1,30 MPa) huolimatta tabletit kestivät erittäin 

hyvin mekaanista kulumista murenevuustestissä. Tablettien paino pieneni vain 0,16 %:ia 



100 
 

murenevuustestissä. Tarvittaessa tablettien puristuspaineessa olisi huomattavasti 

suurentamisen varaa, sillä keskimäärin puristuspaine oli vain 87 MPa tabletoinnin aikana. 

Koe-erän 4-DC-Kil-C tabletit hajosivat muiden koe-erien tablettien tavoin hyvin 

nopeasti; hajoamistestin kaikki tabletit (N=6) olivat hajonneet alle minuutissa. Muiden 

koe-erien tapaan biotiinin dissoluutio oli kuitenkin hidasta; 45 minuutin kohdalla 

biotiinista oli liuennut 63 % (kuva 28). 

 

 

Taulukko 14. Suorapuristetun koe-erän (4-DC-Kil-C) tablettien ominaisuudet ja 

laatutestien tulokset.  

Ominaisuus / laatutesti Tulos Kommentti 

Paino 

(KA ± KH) 
527,3 ± 3,8 mg 

 

5,5 % painavampia kuin 

tavoitepaino 

Painon variaatiokerroin 0,72 % Koe-erien pienin RSD % 

Jakelutarkkuus Läpäisee testin. 
Suurin poikkeama 

 keskiarvopainosta 1,22 % 

Korkeus 

(KA ± KH) 
3,50 ± 0,01 mm  

Halkaisija 

(KA ± KH) 
13,03 ± 0,00 mm 

Parempi korkeuden ja 

halkaisijan suhde kuin 

aiemmissa koe-erissä 

Puristuspaine 

(KA ± KH) 
87 MPa 

 

Verrattain matala puristuspaine 

 

Poistovoima N/A 

Tietoa ei saatavilla kyseisellä 

koneella. Koneesta ei kuulunut 

normaalista poikkeavia ääniä. 

Vetomurtolujuus 

(KA ± KH) 
1,30 ± 0,04 MPa 

Jää tavoitteesta 1,7 MPa. 

Läpäisee kuitenkin 

murenevuustestin selvästi. 

 

Murenevuustesti 

 

0,16 % 

 

Läpäisee testin. 

Kiinteä fraktio 0,734 
Valmisteelle 

 sopiva kiinteä fraktio 
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Tabletin 

biotiinipitoisuus 
19,79 % Tavoite 20,00 % 

Tabletin biotiiniannos 104,4 mg 

Kaavalla: tabletin 

keskiarvopaino kertaa tabletin 

biotiinipitoisuus 

Biotiiniannoksen  

vaihtelu 
104,1 – 104,7 mg 

Kaavalla: tablettien painon 

keskiarvon 95 %:n 

luottamusväli kertaa tabletin 

biotiinipitoisuus. 

Hajoamistesti 
Kaikki testin tabletit 

hajoavat alle minuutissa 

Tabletit (N=6) hajoavat  

erittäin nopeasti, ja läpäisevät 

testin. 

Dissoluutiotesti 63 % (45 min) 
Biotiini liukenee hitaasti 

dissoluutiotestin perusteella 

  

 

 

Kuva 28. Suorapuristuskoe-erän 4-DC-Kil-C biotiinitablettien dissoluutioprofiili. 

Biotiinin dissoluutio on hidasta, ja 45 minuutin kohdalla biotiinia on liuennut 

keskimäärin 63 %. 
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5.6.8  Koe-erä 5-DC-Kil-D 

 

Seuraavaksi suorapuristusprosessin mittakaavaa suurennettiin 5000 tabletin koe-erään 

valmistamalla 5 kilogrammaa jauhemassaa biotiinista ja Prosolv-sekoitteesta. 

Jauhemassan käsittelymenetelmä erosi koe-erästä 4-DC-Kil-C siten, että biotiini 

seulottiin 0,7-koon seulan läpi. Biotiini, Prosolv-sekoite ja magnesiumstearaatti 

sekoitettiin toisiinsa 200 litran tynnyrissä high shear -sekoittimen sijaan. 5-DC-Kil-D- 

koe-erässä ei kyetty tuottamaan tabletteja, sillä jauhemassa juuttui hyvin nopeasti 

syöttöastian kaulaosaan. Jauhepatsaassa oli nähtävissä suuri ilman täyttämä tila (kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Suuremman mittakaavan suorapuristuskoe-erän 5-DC-Kil-D:n 

epäonnistuminen. Suorapuristusformulaation valuvuus oli kelvotonta, ja koe-erä 

jouduttiin keskeyttämään jauhemassan juuttuessa syöttöastiaan. 
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5.6.9  Koe-erä 6-WG-Kil-A 

 

Märkärakeistusprosessia tutkittiin uudelleen 1500:n tabletin koe-erässä Kilian-

rotaatiokoneella. Koe-erän tarkoituksena oli selvittää, ovatko koe-erän 1-WG-Ko-A 

tulokset toistettavissa isommassa mittakaavassa suuremmalla tabletointinopeudella 

rotaatiokoneella. Märkärakeistusprosessi ja raaka-aineiden sekoitus suoritettiin samalla 

tavalla kuin koe-erässä 1. Tabletoinnin aikaisia puristusvoimia seurattiin jatkuvasti 

tablettikoneeseen integroidusta näytöstä. Puristusvoiman havaittiin kasvavan tabletoinnin 

aikana vähitellen 12 kN:sta 13 kN:iin. Tabletoinnin keskimääräinen puristuspaine oli näin 

ollen noin 94 MPa. Tabletointi suoritettiin samoilla säädöillä kuin koe-erissä 4 ja 5. 

Tabletointinopeus oli 10 000 tablettia tunnissa. 

 

5.6.10  Koe-erän 6-WG-Kil-A tablettien laatukokeet 

 

Koe-erän (6-WG-Kil-A) tabletit läpäisivät Euroopan farmakopean laatutestit. 

Tabletoinnin 1500 tablettia kerättiin talteen neljään eri astiaan/fraktioon, joista jokainen 

fraktio läpäisi murenevuustestit. Keskimäärin murenevuus oli vain 0,16 % (keskihajonta 

0,19 %). Koe-erän fraktiot yhdistettiin lopulta yhteen astiaan, josta poimittiin 

satunnaisesti tabletteja jakelutarkkuustestiin. Koe-erän tablettien suurin poikkeama oli 

1,66 % keskiarvopainosta (taulukko 15). 

 

Tablettien keskiarvopaino oli 513,6 mg (4,2), joka on lähellä 500 mg:n tavoitepainoa. 

Tablettien paino kasvoi kuitenkin hieman tabletoinnin aikana (taulukko 16), mikä voi 

viitata jauhemassan valuvuuden muutokseen tai jauhemassan segregaatioon. Toisaalta 

trendimuutos ei ollut suuri, ja sen voisi myös huomioida valmistusprosessissa 

kalibroimalla tablettikonetta uudelleen tabletoinnin aikana. Keskimäärin koe-erän 

fraktion 4 tabletit olivat 1,1 % painavampia kuin fraktion 1. Myös murtolujuudet 

kasvoivat tabletoinnin edetessä; fraktion 4 tablettien murtolujuus oli keskimäärin 11,2 % 

suurempi kuin fraktion 1 (taulukko 16). 

 

Tablettien biotiinipitoisuus analysoitiin HPLC:llä neljästä eri fraktiosta ja 

biotiinipitoisuus oli keskimäärin 20,49 % (0,45 %). Tablettien keskimääräiseksi 
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biotiiniannokseksi saatiin laskennallisesti 105,2 mg, ja biotiiniannoksen laskennalliseksi 

vaihteluväliksi 104,8 mg – 105,6 mg. Laskennallinen vaihteluväli on määritetty 

kertomalla tablettien painon 95 %:in luottamusväli tablettien keskimääräisellä 

biotiinipitoisuudella. Biotiinitablettien pitoisuusmääritys osoittautui haastavaksi, koska 

tablettien biotiiniannos oli suuri ja biotiinin vesiliukoisuus hyvin huono. Gradutyön 

rajallisien resurssien vuoksi biotiinitablettien annoksen vaihteluväli on esitetty 

laskennallisessa muodossa. 

 

 

Taulukko 15. Märkärakeistetun koe-erän (6-WG-Kil-A) tablettien ominaisuudet ja 

laatutestien tulokset.  

Ominaisuus / laatutesti Tulos Kommentti 

Paino 

(KA ± KH) 513,6 ± 4,2 mg 
2,7 % painavampia kuin 

tavoitepaino 

Painon variaatiokerroin 0,82 %  

Jakelutarkkuus Läpäisee testin. 
Suurin poikkeama 

 keskiarvopainosta 1,66 % 

Korkeus 

(KA ± KH) 
3,46 ± 0,01 mm  

Halkaisija 

(KA ± KH) 
13,05 ± 0,01 mm 

Parempi korkeuden ja 

halkaisijan suhde kuin koe-

erässä 1. 

Puristuspaine 94 MPa Verrattain matala puristuspaine. 

Poistovoima N/A 

Tietoa ei saatavilla kyseisellä 

koneella. Koneesta ei kuulunut 

normaalista poikkeavia ääniä. 

Vetomurtolujuus 

(KA ± KH) 
1,52 ± 0,06 MPa 

 

Jää tavoitteesta 1,7 MPa. 

Läpäisee kuitenkin 

murenevuustestin. 

 

Murenevuustesti 

 

0,21 ± 0,16 % 

 

Läpäisee testin. 
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(KA ± KH) 

 

Kiinteä fraktio 

(KA ± KH) 

0,736 ± 0,01 
Valmisteelle sopiva kiinteä 

fraktio. 

Tabletin 

biotiinipitoisuus 

(KA ± KH) 

20,49 ± 0,45 % 

Biotiinipitoisuus hieman 

korkeampi kuin tavoiteltu. 

Pitoisuus vaihtelee melko 

paljon eri fraktioissa. 

 

Tabletin biotiiniannos 

 

105,2 mg 

 

Kaavalla: tabletin 

keskiarvopaino kertaa tabletin 

biotiinipitoisuus 

Biotiiniannoksen 

vaihtelu 
104,8 mg – 105,6 mg 

Kaavalla: tablettien painon 

keskiarvon 95 %:n 

luottamusväli kertaa tabletin 

biotiinipitoisuus. 

 

Hajoamistesti 

 

Kaikki testatut tabletit 

hajoavat alle minuutissa 

 

Tabletit (N=6) hajoavat  

erittäin nopeasti, ja läpäisevät 

testin. 

Dissoluutiotesti 66 % (45 min) 
Biotiini liukenee hitaasti 

dissoluutiotestin perusteella 

 

 

Koe-erän kaikki testatut tabletit (N=6) hajosivat nopeasti, alle minuutissa, 

hajoamistestissä. Tablettien dissoluutioprofiili on esitetty kuvassa 30. Tulosten 

perusteella biotiini liukenee hitaasti, sillä dissoluutioprofiilin perusteella biotiinista on 

liuennut 80 % vasta noin 2 tunnin kohdalla. Märkärakeistuskoe-erän 6 formulaatio on 

sama kuin koe-erässä 1. 
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Taulukko 16. Märkärakeistetun koe-erän (6-WG-Kil-A) tablettifraktioiden massat. 

Fraktion 1 painon ja murtolujuuden keskiarvot eroavat tilastollisesti merkitsevästi 

fraktion 4 keskiarvoista. Tulokset on esitetty keskiarvona ± keskihajontana (N=20). 

Fraktio Paino (mg) Murtolujuus (N) Biotiinipitoisuus % 

Fraktio 1 509,7 ± 4,2 * 100,1 ± 6,2 ** 21,08 % 

Fraktio 2 512,9 ± 3,3 105,6 ± 4,2 19,99 % 

Fraktio 3 514,8 ± 4,4 108,2 ± 5,1 20,56 % 

Fraktio 4 515,1 ± 4,5 111,3 ± 5,1 20,34 % 

* p-arvo = 0,00036, ** p-arvo = 0,00037 

 

 

 

Kuva 30. Märkärakeistuskoe-erien dissoluutioprofiilit. Koe-erien dissoluutioprofiilit ovat 

melko yhteneväiset. Koe-erä 6 puristettiin rotaatiokoneella 1500 tabletin koe-erässä, kun 

koe-erä 1 puristettiin epäkeskokoneella 400 tabletin koe-erässä.  
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5.6.11  Koe-erien tabletoitavuus ja puristuvuus 

 

Koe-erien perusteella voidaan todeta, että tutkitut 100 mg:n biotiiniannoksen formulaatiot 

tabletoituvat ja puristuvat hyvin. Biotiinin tabletoitavuus- ja puristuvuusominaisuudet 

eivät siis rajoita biotiinitablettien tuotantoa. Epäonnistuneet koe-erät johtuivat sen sijaan 

jauhemassojen kelvottomasta valuvuudesta. 

 

Märkärakeistusprosessilla valmistetut biotiinitabletit omasivat suurimmat 

vetomurtolujuudet. Ensimmäisen märkärakeistuskoe-erän (1-WG-Ko-A) tablettien 

vetomurtolujuus oli suurin 2,24 MPa, ja toisen märkärakeistuskoe-erän (6-WG-Kil-A) 

tablettien vetomurtolujuus 1,52 MPa oli toiseksi suurin tutkituista koe-eristä. Toisaalta 

ensimmäisen koe-erän tablettien suuri vetomurtolujuus saavutettiin myös selvästi 

suurimmalla puristuspaineella 113,2 MPa. Koe-erien tablettien vetomurtolujuudet (engl. 

tensile strength, TS) tuleekin suhteuttaa aina niiden tabletoinnin puristuspaineisiin (engl. 

compression pressure, P). Taulukon 17 sarakkeessa TS/P on esitetty prosentteina 

tablettien vetomurtolujuuden suhde puristuspaineeseen. Mitä suurempi TS/P-suhdeluku 

on, sitä paremmin formulaatio tabletoituu. Tulosten perusteella märkärakeistuskoe-erien 

tabletoitavuus vaikuttaisi hieman paremmalta kuin suorapuristusformulaatioiden. 

Toisaalta puristuvuutta kuvaava vastaava suhdeluku (SF/P) sai suurimman arvon 0,84 % 

suorapuristuskoe-erässä 4-DC-Kil-C. Kaiken kaikkiaan formulaatioiden 

tabletoitavuuksia ja puristuvuuksia kuvaavissa suhdeluvuissa ei ollut merkittäviä 

eroavaisuuksia (taulukko 17). Formulaatiot puristuivat kestäviksi tableteiksi verrattain 

matalilla puristuspaineilla (87-113,2 MPa). Kaikkien koe-erien tabletit läpäisivät selvästi 

murenevuustestin. Tablettien kiinteät fraktiot soveltuivat myös hyvin niiden 

käyttöaiheeseen nähden. 

 

5.6.12  Koe-erien poistovoimat 

 

Suuren biotiinipitoisuuden jauhemassan tabletoinnissa tulee huomioida biotiinin 

tarttuminen tablettikoneen painimien ja muotin pintoihin. Jauheen tarttuminen pintoihin 

ilmeni suorapuristusformulaation (2-DC-Ko-B) tabletoinnin poikkeuksellisen suurena 

poistovoimana (568,5 N) ja meluna. Tabletin poistovaihetta haittaavaa liian suurta kitkaa 
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ei kuitenkaan havaittu märkärakeistusformulaatiolla (1-WG-Ko-A), jonka poistovoima 

oli vain 78,1 N. Märkärakeistusformulaatiossa biotiini oli sidottu maissitärkkelyksen ja 

HPMC:n kanssa raepartikkeleiksi, mikä selittänee 1-WG-Ko-A-koe-erän merkittävästi 

pienemmän poistovoiman. Gradutyön muista koe-eristä ei ollut saatavilla poistovoimia, 

sillä näiden koe-erien tablettikoneet eivät olleet instrumentoituja. Näissä koe-erissä ei 

kuitenkaan kuulunut normaalista poikkeavaa ääntä. Suorapuristuskoe-erään 4-DC-Kil-C 

oli lisätty ylimääräistä magnesiumstearaattia 0,5 %:in pitoisuuteen Prosolv-sekoitteen 

sisältämän stearyylifumaraatin lisäksi. 

 

 

Taulukko 17. Biotiinitablettien koe-erien tabletoitavuus ja puristuvuus. 

Koe-erä 

Puristus-

paine 

(P) 

Veto-

murto-

lujuus  

(TS) 

Kiinteä 

Fraktio  

(SF) 

TS/P 

(%) 

SF/P 

(%) 

Murenevuus-

testi 

 

1-WG-Ko-A 

 

113,2 MPa 

 

2,24 MPa 

 

0,799 

 

1,98 % 

 

0,71 % 

 

0,13 % 

 

2-DC-Ko-B 

 

99,5 MPa 

 

1,49 MPa 

 

0,725 

 

1,50 % 

 

0,73 % 

 

0,46 % 

 

3-DC-Ro-C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4-DC-Kil-C 

 

87 MPa 

 

1,30 MPa 

 

0,734 

 

1,49 % 

 

0,84 % 

 

0,16 % 

 

5-DC-Kil-D 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6-WG-Kil-A 

 

94 MPa 

 

1,52 MPa 

 

0,736 

 

1,62 % 

 

0,78 % 

 

0,21 % 
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5.6.13  Koe-erien tablettien painot, biotiinipitoisuudet ja annokset 

 

Koe-erien biotiinitablettien painon keskiarvot erosivat hieman tavoitellusta 500 mg:n 

painosta. Tabletoitavan massan minimaalinen määrä hankaloitti puristettavien tablettien 

painon tarkkaa asettamista 500 mg:aan. Lääkevalmisteen valmistuskokemuksen ja 

suurempien tuotantoerien myötä tablettien paino olisi kuitenkin realistista säätää hyvin 

lähelle 500 mg:aa. Märkärakeistuserän 6-WG-Kil-A tablettien paino oli enää 2,7 %:in 

päässä tavoitepainosta. Tosin tässäkin tuotantoerässä havaittiin tablettien painon muutos 

tabletoinnin edetessä siten, että tablettien paino kasvoi trendinomaisesti prosessin loppua 

kohden (taulukko 16). Muutos ei ollut suuri, mutta sen juurisyy tulisi selvittää ja samalla 

varmistua siitä, että formulaatio ei ole erityisen altis segregaatiolle. Pelkkä painonmuutos 

on mahdollista korjata kalibroimalla tabletttikoneen asetuksia tuotantoprosessin aikana. 

 

 

Taulukko 18. Koe-erien biotiinitablettien painon keskiarvo ja variaatiokerroin (RSD %), 

jakelutarkkuustestin tulokset, sekä tablettien biotiinipitoisuus ja biotiiniannoksen 

vaihteluväli. 

 

Koe-erä 

 

Painon 

keski-

arvo 

 

Painon 

RSD % 

 

Jakelu- 

tarkkuus-

testin suurin 

poikkeama 

Tablettien 

biotiini- 

pitoisuus 

% 

Annoksen 95 % 

luottamusväli* 

1-WG-Ko-A 526,3 mg 1,73 % 4,61 % 19,97 % 101,1 – 104,7 mg 

2-DC-Ko-B 460,3 mg 1,37 % 2,44 % 19,98 % 91,7 – 92,3 mg 

3-DC-Ro-C - - - - - 

4-DC-Kil-C 527,3 mg 0,72 % 1,22 % 19,79 % 104,1 – 104,7 mg 

5-DC-Kil-D - - - - - 

6-WG-Kil-A 513,6 mg 0,82 % 1,66 % 20,49 % 104,8 – 105,6 mg 

* Laskennallinen 95 % luottamusväli, joka on johdettu tablettien painon 95 % 

luottamusvälin ja tablettien biotiinipitoisuuden tulosta. 
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Kaikki loppuun saakka valmistetut koe-erät läpäisivät jakelutarkkuustestin (taulukko 18). 

Kilian-rotaatiokoneella valmistettujen tablettien painon variaatiokerroin oli pienin, kun 

taas Korsch-epäkeskokoneella valmistettujen tablettien painon variaatiokerroin oli 

suurin. Jakelutarkkuustestissä suurin poikkeama yksittäisen tabletin painossa testin 

keskiarvopainoon nähden oli 4,61 % märkärakeistuskoe-erässä 1-WG-Ko-A. Pienin 

poikkeama keskiarvopainosta oli puolestaan suorapuristuskoe-erässä 4-DC-Kil-C. 

 

Tablettien biotiinipitoisuudet ovat hyvin lähellä 20,00 % tavoitetta. Ainoastaan viimeisen 

märkärakeistuskoe-erän 6-WG-Kil-A biotiinipitoisuus 20,49 % erosi verrattain enemmän 

tavoitteesta. Tablettien biotiiniannoksien 95 % luottamusväli on saatu kertomalla koe-

erän keskimääräinen biotiinipitoisuus tabletin painon 95 % luottamusvälillä. Näin saatu 

annosvaihteluväli on hyvin kapea.  

 

Koe-erien tablettien biotiiniannoksien vaihtelua tulisi kuitenkin tutkia Euroopan 

farmakopean ohjeistuksien mukaisesti, jotta annosvaihtelutulokset olisivat 

luotettavampia. Jatkotutkimuksissa jokaisesta koe-erästä tulisi tutkia erikseen 10 

yksittäisen tabletin biotiiniannos, jonka perusteella koe-erän annosvaihtelusta saataisiin 

luotettavampi näkemys. Gradutyön resurssien rajallisuuden vuoksi tämmöistä 

tutkimusasetelmaa ei kuitenkaan suoritettu. Biotiinin Euroopan farmakopean HPLC-

menetelmä on hyvin hidas ja resursseja kuluttava, sillä yhden näytteen yksi injektioajo 

kuluttaa liuotinta 30 millilitraa ja kestää 30 minuuttia. Gradutyössäni yritin kehittää 

nopeampaa UHPLC-menetelmää biotiinitablettien annosanalytiikkaan, mutta 

annosanalyysit eivät onnistuneet testatuilla menetelmillä. Tablettien tuotekehitystä 

nopeuttaisi se, että farmaseuttisessa tuotekehityksessä ja valmisteiden analytiikassa olisi 

kummassakin oma henkilöstö. Lisäksi farmaseuttista tuotekehitystä nopeuttaisi 

analyyttisten menetelmien kehittäminen ja optimointi, jotta analytiikan tulokset 

valmistuisivat nopeasti ja tulosten pohjalta voitaisiin suunnitella ketterästi mielekkäitä 

farmaseuttisia jatkotutkimuksia. 
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5.6.14  Koe-erien tablettien hajoaminen ja lääkeaineen vapautuminen tabletista 

 

Kaikkien koe-erien tabletit hajosivat alle minuutissa Euroopan farmakopean 

hajoamistestissä. Tablettien kiinteätä fraktiota ja lujuusominaisuuksia voidaan pitää näin 

ollen hyvin optimaalisina. Tabletit eivät olleet liian tiheitä ja lujia, koska ne hajosivat 

hyvin nopeasti. Tablettien biotiinin hitaan dissoluutioprofiilin vuoksi oli tärkeää, että 

tabletit hajoavat nopeasti ja ettei niiden kiinteä fraktio ole liian suuri. 

 

 

 

Kuva 31. Koe-erien tablettien dissoluutioprofiilit.  

 

Valuvuuden lisäksi biotiinitablettien tuotannon toiseksi suureksi haasteeksi muodostui 

biotiinin hidas dissoluutioprofiili. Kuvassa 31 on koottu yhteen eri koe-erien 

dissoluutiokokeet. Dissoluutiokokeissa 45 minuutin kohdalla biotiinia oli vapautunut 73 

% (1-WG-Ko-A), 66 % (6-WG-Kil-A) ja 63 % (4-DC-Kil-C). 4-DC-Kil-C koe-erän 

tabletit päätyivät dissoluutiokokeisiin ensimmäisenä. Tällöin biotiinin hidas 

dissoluutioprofiili ei ollut vielä tiedossa, ja koe lopetettiin liian aikaisin 45 minuutin 

kohdalla. Todennäköisesti dissoluutioprofiili olisi ollut melko yhteneväinen 
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märkärakeistustabletteihin verrattaessa myös loppuosaltaan (45-150 min). Gradutyön 

rajalliset resurssit ja biotiininäytteiden hyvin hidas HPLC-analytiikka rajoittivat 

merkittävästi gradutyössä tehtyä analytiikkaa. Tuotekehityksen jatkuessa tulisi myös 

tutkia biotiinin dissoluutiota erilaisissa pH-pisteissä puskuroidussa liuoksessa. 

 

Nopeampaa biotiinin dissoluutiota voisi mahdollisesti edesauttaa usealla eri tavalla 

(Savjani ym. 2012). Amorfisen biotiinin tai biotiinin eri kidemuotojen vaikutusta 

dissoluutionopeuteen tulisi tutkia. Toisaalta biotiinin kidemuodon muuttaminen saattaa 

heikentää merkittävästi lääkevalmisteen säilyvyyttä. Lisäksi amorfinen biotiini voisi olla 

alttiimpi tarttumaan tablettikoneen painimiin. Toisaalta märkärakeistetulla 

biotiiniformulaatiolla ei havaittu tarttumisongelmaa, kun biotiini oli sidottu 

maissitärkkelysrakeisiin HPMC:n välityksellä. 

 

Gradutyössä käytetyn biotiinin partikkelikokojakauma oli leveä ja biotiinijauhe sisälsi 

merkittävän määrän suurikokoisia biotiinipartikkeleja. Partikkelikokojakauman 

kaventamisen ja partikkelikoon pienentämisen tulisi nopeuttaa biotiinin dissoluutiota 

(Kawabata ym. 2011). Lääkeaineen mikronisoinnin on osoitettu parantavan muun muassa 

griseofulviinin, progesteronin, spironolaktonin ja fenofibraatin imeytymistä, 

biosaatavuutta ja kliinistä tehoa (Savjani ym. 2012). Esimerkiksi mikronisoidun 

fenofibraatin on havaittu liukenevan yli 10-kertaisella nopeudella (Vogt ym. 2008). 

Partikkelikoon pienentäminen heikentäisi kuitenkin jauhemassan valuvuutta, mikä oli 

myös suuri haaste biotiinitablettien tuotannossa. Kooltaan pienen ja tasalaatuisen 

biotiinin sitominen rakeiksi voisi kuitenkin ratkaista valuvuusongelman ja rakeiden 

hajottua vedessä primääripartikkeleiksi pienet biotiinipartikkelit voisivat päästä 

liukenemaan nopeammin. Muita dissoluutiota nopeuttavia keinoja voisivat mahdollisesti 

olla pinta-aktiivisen apuaineen hyödyntäminen (Savjani ym. 2012) ja emäksisen pH:ta 

suurentavan apuaineen hyödyntäminen (Kawabata ym. 2011). 

 

6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Biotiiniformulaatioiden tabletoitavuuden havaittiin paranevan, kun formulaatioon 

lisättiin plastisesti muotoutuvaa mikrokiteistä selluloosaa. Tabletoitavuuden sijaan 
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formulaation tärkeimmäksi optimoitavaksi ominaisuudeksi osoittautui kuitenkin massan 

valuvuus. Kaksi neljästä valmistetusta suorapuristuskoe-erästä jouduttiin keskeyttämään 

jauhemassan kelvottoman valuvuuden vuoksi. High shear- märkärakeistus paransi 

merkittävästi massan valuvuutta. Rakeistuksessa biotiini sidottiin maissitärkkelyksen ja 

HPMC:n kanssa. Gradutyössä suoritetut märkärakeistuskoe-erät onnistuivat sekä 

epäkesko- että rotaatiokoneella. 

 

Kaikkien koe-erien toisena merkittävänä haasteena oli biotiinitablettien hidas 

dissoluutioprofiili; koe-erästä riippuen 45 minuutin kohdalla tablettien biotiinista oli 

liuennut 63-73 %. Biotiinitablettien jatkokehityksen tulisikin keskittyä dissoluutiota 

nopeuttavien toimenpiteiden tutkimiseen. Mahdollisesti toimivia vaihtoehtoja voisivat 

olla biotiiniraaka-aineen amorfisoiminen tai kidemuodon muokkaus, 

partikkelikokojakauman kaventaminen ja mediaanipartikkelikoon pienentäminen. 

Lisäksi emäksiset pH:ta muokkaavat apuaineet ja surfaktantit saattaisivat nopeuttaa 

biotiinin liukenemista. Toisaalta yksi vaihtoehto voisi olla biotiiniannoksen 

puolittaminen 50 milligrammaan, jolloin annostelussa tulisi ottaa 2 tablettia kerralla.  

 

Ennen farmaseuttisia jatkotutkimuksia tuotekehityshankkeeseen tulisi kuitenkin 

investoida lisää sekä henkilöstön, laitteistojen ja menetelmäkehityksen suhteen. 

Tuotekehitys hyötyisi merkittävästi uuden, tehokkaamman, ultrakorkean suorituskyvyn 

nestekromatografiamenetelmän kehittämisestä biotiinitablettien annosanalytiikkaan. 

UHPLC-menetelmällä yhden tablettinäytteen analyysi kestäisi muutaman minuutin 

nykyisen 30 minuutin sijasta. Myös valuvuus- ja hygroskooppisuustutkimuksia varten on 

olemassa spesifiset mittauslaitteet, joiden avulla saisi tuotettua laadukasta ja luotettavaa 

dataa. Jatkokehitystä varten tulisi investoida high shear- märkärakeistuslinjastoon. 

Märkärakeistuskoe-eriä tulisi tehdä eri prosessiparametritasoissa sekä eri apuaineilla ja 

apuaineiden pitoisuuksilla. Koe-erien suunnittelussa kannattaisi hyödyntää tilastollista 

koesuunnittelua muuttujien välisien interaktioiden vaikutuksien havaitsemiseksi. 

Käytetty biotiiniraaka-aine oli kallista, joten laajamittaisen tuotekehityksen taloudelliset 

vaikutukset tulee arvioida ennen projektin jatkamista.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Esimerkkitaulukko lääkevalmisteen laadun tavoiteprofiilista (QTTP). 

 

QTTP-ominaisuus Tavoite Perustelu 

Käyttöaihe MS-taudin oireiden 

hoito 

Kliininen 

käyttökokemus, 

kliiniset tutkimukset 

Antoreitti Suun kautta 

annosteltava 

Lääkeaine imeytyy 

hyvin 

ruuansulatuskanavasta. 

Teho ja turvallisuus 

eivät edellytä muuta 

annostelureittiä. 

Valmistemuoto Päällystämätön IR-

tabletti 

 

Farmakodynaamiset 

vaikutukset eivät 

edellytä 

hidasta/tasaista 

imeytymistä. 

Lääkeaine ei ärsytä 

mahalaukkua, eikä 

hajoa mahahapossa. 

Edullisin ja 

yksinkertaisin 

valmistustapa. 

Säilyvyys ja 

turvallisuus ei edellytä 

päällystystä. 

Antoreitti Oraalinen Lääkeaine imeytyy 

hyvin 

ruuansulatuskanavasta. 

Teho ja turvallisuus 
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eivät edellytä muuta 

annostelureittiä. 

Vahvuus 100 mg Kliinisessä käytössä 

optimaaliseksi 

osoittautunut annos. 

Farmakokinetiikka Välittömästi 

lääkeaineen vapauttava 

Lääkeaineen määrä on 

suuri ja molekyylin 

vesiliukoisuus heikko, 

joten imeytymisen 

kannalta vaaditaan 

lääkeaineen nopea 

liukeneminen. 

Säilyvyys Vähintään 24 

kuukauden 

säilyvyysaika 

huoneenlämmössä 

Säilyvyysdata 

Lääke-

valmisteen 

laatu-

ominaisuudet 

Fysikaaliset 

ominaisuudet 

Lääkevalmisteen tulee täyttää farmakopeassa 

esitetyt laatuvaatimukset 

 

 

Tunnistus 

Pitoisuus 

Annoksen 

yhdenmukaisuus 

Dissoluutio 

Hajoamistuotteet 

Epäpuhtausjäämät 

Kosteuspitoisuus 

Mikrobiaalinen 

puhtaus 

Pakkaus Pakkaussysteemin tulee 

täyttää 

farmakopeavaatimukset, 

ja soveltua muihin 

Säilyvyystutkimukset 
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lisävaatimuksiin, mitkä 

määrittyvät valmisteen 

säilyvyysprofiilin 

mukaan 

Käytössä huomioitavaa Voidaan ottaa 

ruokailusta riippumatta 

Ei julkaisuja, joiden 

mukaan ruoka 

vaikuttaisi 

imeytymiseen 

 

 

 


