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Tiivistelmä: 

Lääketieteen kehittyessä yksilöllisen lääkehoidon tarpeeseen on kiinnitetty enemmän huomiota kuin 

aikaisemmin ja etenkin lapsille lääkkeiden tarkka annostelu on erityisen tärkeää. Kaupallisilla valmisteilla 

tarpeeksi pienet annokset eivät usein ole mahdollisia eikä tablettien puolittaminen takaa tarkkaa lääkkeiden 

annostelua. 3D-tulostamista on ajateltu mahdollisena vaihtoehtona ex tempore -lääkkeiden tuotantoon ja 

sen mahdollisuuksia on tutkittu laajalti viime vuosien aikana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 

miten ekstruusiomenetelmällä tulostetut varfariinikalvot vertautuvat sairaala-apteekin käyttämiin 

varfariiniannosjauheisiin, sekä olisiko kyseistä menetelmää mahdollista hyödyntää sairaala-apteekeissa. 

Tutkimuksessa valmistettiin puolikiinteän aineen ekstruusiolla 0,1 mg:n, 0,5 mg:n ja 2 mg:n 

varfariinikalvoja, jotka kuivattiin 85 ℃:ssa valmistusprosessin nopeuttamiseksi. Kalvoja verrattiin saman 

vahvuisiin varfariinia sisältäviin sairaala-apteekin valmistamiin annosjauheisiin. Kalvoissa käytettiin 

hydroksipropyylimetyyliselluloosaa kalvonmuodostaja-aineena ja glyserolia tuomaan plastisuutta. 

Annosjauheet koostuivat kaupallisesta 5 mg:n Marevan-valmisteesta ja täyteaineena käytetystä laktoosista. 

Molemmista lääkevalmisteista mitattiin liukenemisnopeus ja annosyksiköiden yhdenmukaisuus. 

Molempien valmisteiden toimivuus nenä-mahaletkussa tutkittiin myös, sillä kalvojen on tärkeää soveltua 

erilaisille potilasryhmille. Kalvot olivat kovia, mikä aiheutti niiden hitaan liukenemisen. Puolikiinteän 

aineen valmistus ja tulostuksen toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti osoittautui oletettua vaikeammaksi. 

Kalvoissa mitattiin annosjauheita tasaisempi lääkeainepitoisuus. Molempien lääkevalmisteiden kohdalla 

huomattiin, että kaikki varfariini ei pääse nenä-mahaletkujen läpi. Tärkein huomio oli, että hyvin 

yksinkertaisella formulaatiolla on mahdollista tuottaa lupaavia lääkevalmisteita. Tämä tutkimus esittelee 

syitä, joiden vuoksi 3D-tulostusta on hyvä tutkia mahdollisena ex tempore -valmistuksen menetelmänä.  
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Abstract: 

The development of medicine has led to more personalized drug therapies with accurate dosing, which 

especially for children, plays an important role in children’s treatment. Sufficiently small doses are not 

available and halving tablets does not guarantee accurate dosing. 3D printing has been studied as a possible 

alternative to extemporaneous drug production and its potential has been extensively explored in recent 

years. The aim of this study is to explore how extruded warfarin films compare to warfarin dose powders, 

and whether it would be possible to utilize semisolid extrusion at hospital pharmacies. In the study, 0.1 mg, 

0.5 mg and 2 mg of warfarin films were prepared by semi-solid extrusion and films were dried at 85 ℃. 

Hydroxyprpylmethylcellulose was used as the film-forming agent and glycerol as a plasticizer. Oral 

powders consisted of commercial Marevan 5 mg tablets and lactose that was used as a filler. The suitability 

for nasogastric tube, dissolution tests and unity of dosage forms were tested for both products. The films 

produced were hard which consequently increased dissolution time. Manufacturing of a functional 

semisolid solution was more difficult than expected. However, films had less variation in warfarin content 

compared to oral powders. Neither of the dosage forms passed totally through the nasogastric tube. The 

most important observation was that it is possible to produce promising drug products with very simple 

methods and formulation composition. This study presents possibilities of 3D printing and reasons to 

continue research in this area. 
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1. JOHDANTO 

 

Lääketieteen kehittyessä lääkkeiden annostelu on muuttunut yksilöllisemmäksi ja etenkin 

lasten lääkinnässä suurin osa lääkinnästä tapahtuu annoksilla, joista ei löydy kaupallista 

valmistetta (Nunn 2003; Rautamo ym. 2020). Tästä johtuen lasten lääkinnässä käytetään 

usein ex tempore -valmistusta, joka mahdollistaa tarkemman annostelun. Suomessa suun 

kautta käytettävät ex tempore -valmisteet ovat yleisimmin annosjauheita tai oraaliliuoksia 

(Niskanen ja Häkkinen 2010; Bäckman 2017). Suomessa esimerkiksi varfariinista on 

olemassa kaupallisia valmisteita, joiden vahvuus on 3 mg ja 5 mg. Lapsilla aloitusannos 

on kuitenkin 0,2 mg/kg (Monagle ym. 2012).  Tästä syystä sairaala-apteekeissa 

valmistetaan vuosittain satoja varfariiniannosjauhepusseja. Varfariini on perinteisesti 

käytetty antikoagulantti, jolla on kapea terapeuttinen ikkuna ja sen vastetta mitataan 

International Normalized Ratio -arvolla (INR), jonka täytyisi olla 2-3 (Monagle ym. 

2012; Moffett ym. 2013). Liian suurilla annoksilla varfariini voi aiheuttaa merkittäviä 

verenvuotoja, jotka voivat johtaa potilaan menehtymiseen. Etenkin lasten lääkinnässä on 

tärkeää käyttää ex tempore -valmisteita, joiden vahvuus on tarkasti tiedossa. 

 

On hyvin yleistä, että sairaalassa tabletit murskataan tai jaetaan kahteen tai useampaan 

osaan, kun halutaan pienempiä annoksia kaupallisista lääkevalmisteista (Conroy ym. 

2000; Helmy  2015; Rautamo ym. 2020). Neljään osaan jaettu tabletti ei todennäköisesti 

sisällä neljännestä alkuperäisestä lääkemäärästä (Madathilethu ym. 2018). Näin lääkettä 

saatetaan annostella liikaa tai liian vähän. Tarkemmassa annostelussa annosjauheet ja 

liuokset ovat hyvin yleisesti käytettyjä vaihtoehtoja. Liuosten ongelmana on kuitenkin 

niiden huono säilyvyys ja usein niissä käytettävät apuaineet kuten makeutusaineet ja 

säilöntäaineet (da Silva ym. 2020). Annosteltava tilavuus voi nousta suureksi, mikä 

saattaa aiheuttaa ongelmia lapsipotilailla, jos oraaliliuoksen konsentraatio on alhainen 

(Rautamo ym. 2020). Annosjauheet ovat Suomessa perinteinen tapa tehdä ex tempore -

tuotteita, mutta niissäkin on havaittu suurta vaihtelua erän sisällä ( Sivén ym. 2017; 

Öblom ym. 2019). 

 

Edellä mainittuihin ongelmiin on pohdittu vaihtoehtona 3D-tulostusta, jonka avulla 

voitaisiin tuottaa potilaille ex tempore -valmisteita. 3D-tulostuksella on monia 
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ominaisuuksia, jotka puoltavat sen mahdollisuuksista sairaalaolosuhteissa ja vuonna 2015 

ensimmäinen 3D-tulostettu lääkevalmiste Spritam sai myyntiluvan Yhdysvalloissa 

(Szczerba 2015; Firth ym. 2018). 3D-tulostamisen etuna perinteiseen ex tempore 

valmistukseen verrattuna on tuotannon muuttumattomuus tuotantokerroilla ja 

inhimillisen virheen puuttuminen valmistuksesta. Tulostaminen perustuu tekniikkaan, 

jossa käytetään tietokoneavusteista suunnittelua (computer-aided design, CAD) ( 

Gokhare ym. 2017; Firth ym. 2018). Käyttämällä CAD:ia tulostin luo kolmiulotteisen 

kappaleen kerros kerrokselta. Osassa tulostusmenetelmistä käytetään korkeita 

lämpötiloja, mikä vaikuttaa niiden käytettävyyteen lämpöherkkien lääkeaineiden kanssa 

( Norman ym. 2017; Abdella ym. 2021). Tulostimessa käytettävän musteen pitäisi olla 

tulostettaessa nestemäistä tai puolikiinteää ainetta, jotta se saadaan puristettua ulos 

ruiskusta. Azad ym. 2020 listasivat tutkimuksessaan, millaisia 3D-tulostusmenetelmiä oli 

käytetty 2015–2019 välisellä ajalla. Ylivoimaisesti yleisimpiä menetelmiä olivat 

suulakepuristus (extrusion, ekstruusio) ja mustesuihkutulostus (inkjet). 

Mustesuihkutulostuksessa oli huomioitu myös menetelmät, joissa oli käytetty jauhepetiä 

(powder bed). Molemmissa menetelmissä tärkeänä ominaisuutena on tulostuksen 

tapahtuminen huoneenlämmössä, mikä mahdollistaa myös lämpöherkkien lääkeaineiden 

käytön. Ekstruusiossa etuna on myös sen helppous, sillä lääkeaine voidaan lisätä suoraan 

puolikiinteään aineeseen ja parhaassa tapauksessa lääkeaine on valmiiksi liuennut (Firth 

ym. 2018). Puolikiinteiden aineiden tulostaminen ekstruusiomenetelmällä mahdollistaa 

kalvojen tulostamisen pienen mittakaavan tuotannossa (Öblom ym. 2019; Yan ym. 2020; 

Germini ja Peltonen 2021). 

 

Varfariinia sisältäviä valmisteita on tulostettu aikaisemmin. Esimerkiksi Vuddanda ym. 

(2018) onnistuivat tutkimuksessaan tuottamaan onnistuneita suussa hajoavia 

varfariinikalvoja käyttämällä mustesuihkutulostinta.  Tutkimuksessa oli käytetty 

hydroksipropyylimetyyliselluloosaa (HPMC) ja glyserolia. Öblom ym. (2019) tulostivat 

varfariinia käyttäen mustesuihkutulostinta ja puolikiinteän aineen ekstruusiota. 

Ekstruusiossa käytettiin hydroksipropyyliselluloosaa (HPC), joka liuotettiin vesi-

etanoliseokseen (1:1). Mustesuihkutulostuksessa käytetty muste koostui vedestä, 

alkoholista, kinoliinikeltaisesta ja propyleeniglykolista (PG). Varfariinia on tulostettu 
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myös sideaineruiskutuksella, jossa nestettä ruiskutetaan jauhepedille, mikä aikaansaa 

jauhepartikkelien kiinnittymisen toisiinsa muodostaen tabletin kerros kerrokselta (Tian 

ym. 2018). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka puolikiinteän aineen 

ekstruusiolla valmistetut varfariinikalvot (0,1 mg, 0,5 mg ja 2 mg) soveltuisivat osaksi 

sairaalassa tapahtuvaa lääkevalmistusta ja miten kalvot vertautuvat sairaala-apteekissa 

valmistettuihin annosjauheisiin. Kirjallisuudessa ei ole kuvattu tarkasti kalvon 

määritelmää. Tässä tutkimuksessa tulosteella tarkoitetaan tulostuksen jälkeen saatua 

geelimäistä kappaletta, joka ei ole liikuteltavissa käsin. Kalvolla tarkoitetaan lopullista 

kappaletta, joka on kuivattu ja kiinteä, sekä käsin liikuteltava. Lasten lääkehoidon 

näkökulmasta on tärkeää, että kalvojen valmistuksessa käytetään mahdollisimman vähän 

apuaineita ja tavoitteena on, että kalvojen halkaisija olisi korkeintaan 0,5 cm. 

Valmistuksen tulisi tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa, jotta menetelmä soveltuisi 

sairaala-apteekkien ex tempore -valmistukseen. Kalvojen tulisi soveltua myös 

annosteluun nenä-mahaletkun ja perkutaanisen endoskooppisen gastrooman (PEG) 

kautta. Prosessiin liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi on tärkeää, että lopullinen 

tuote täyttää Euroopan farmakopean asettamat vaatimukset. 

 

 

2. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

2.1. Materiaalit 

 

Tutkimuksessa käytettiin varfariinia (Sigma-Aldrich, Laramie WY, USA). Kalvon 

muodostusaineena käytettiin HPMC:a (E5 Premium LV, The Dow Chemical Company, 

Midland, Michigan, Yhdysvallat) ja glyserolia (glyseroli 85 %, Oriola, Espoo, Finland) 

käytettiin lisäämään plastisuutta kalvoille. Vesi toimi seoksen liuottimena. 

Tutkimuksessa käytetty vesi on puhdistettu käyttämällä Milli-Q®-

vedenpuhdistusjärjestelmää (Millipore SAS, Molsheim, France). Kalvojen verrokkina 

käytettiin sairaala-apteekin lääkevalmistuksen tuottamia annosjauheita, jotka oli 
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valmistettu käyttämällä kaupallisia Marevan forte 5 mg tabletteja (Orion Pharma, Espoo, 

Suomi) ja laktoosia (100–300 µm, Oriola, Espoo, Suomi), joka toimi täyteaineena 

annosjauheissa. 

 

2.2. Menetelmät 

 

2.2.1. Seoksen optimointi 

 

Tutkimusosuus aloitettiin kartoittamalla sopiva HPMC:n seos, joka sopisi tulostamiseen. 

Glyserolin ja HPMC:n suhde seoksessa oli 1:5, jos glyserolia käytettiin seoksessa. HPMC 

ja glyseroli sekoitettiin aina veteen. Glyseroli ja HPMC punnittiin analyysivaa’alla ja 

vettä mitattiin seokseen niin, että dekantterilasissa oli 100 ml seosta. Seoksen annettiin 

sekoittua magneettisekoittimella niin kauan, että seos oli silmämääräisesti tasalaatuinen. 

Sekoituksen aikana syntyneiden ilmakuplien annettiin poistua yön yli säilyttämällä seos 

jääkaapissa. Seos säilytettiin dekantterilasissa, joka oli peitetty foliolla. Seoksesta 

valmistetut kalvot tulostettiin aina seuraavana päivänä valmistamisesta.  

 

2.2.2 Tulostusohjelman arvojen määrittäminen 

 

Tutkimuksessa käytetyn 3D-tulostimen (Thick Paste Extruder, ZMorph VX, Wroclaw, 

Puola) ohjekirja kehottaa tutkimaan puolikiinteiden aineiden käyttäytymistä tulostuksen 

aikana (https://support.zmorph3d.com, 2.3.2020.), joten tulostimen parametrit asetettiin 

seokselle sopiviksi kokeilemalla tulostinta erilaisilla asetuksilla. Tavoitteena oli, että 

kalvon lopullinen halkaisija olisi korkeintaan 0,5 cm. Parametrit määritettiin käyttämällä 

Voxelizer 2.0 (Wrocław, Puola) ohjelmaa, joka on yhteensopiva käytetyn 3D-tulostimen 

kanssa. Tavoite oli, että sopivilla parametreilla tulosteet olisivat jokaisella tulostuksella 

samankokoisia. Arvojen määrittäminen tehtiin käyttämällä seosta, jossa ei ollut 

varfariinia. 

 

 

https://support.zmorph3d.com/
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2.2.3. Varfariinipitoisuuden määrittäminen ja kalvojen valmistus 

 

Varfariinin määrä kalvoissa laskettiin neljälle lääkeaineettomalle tulosteelle, joiden 

massat punnittiin käyttämällä analyysivaakaa. Tulosteet tulostettiin punnitusalustoille, 

jotka oli punnittu ja merkitty numeroin 1-4. Punnitusalustana käytettiin kertakäyttöistä 

punnituslaivaa. Tulostaminen tapahtui samoilla parametreillä, jotka valittiin lopullista 

tulostamista varten. Kun kaikki tulosteet oli punnittu, laskettiin niille keskiarvo, jonka 

päätettiin olevan keskimääräinen tulosteen paino. 

 

Tämän jälkeen laskettiin teoreettinen konsentraatio eri vahvuisille tulosteille (0,1 mg; 0,5 

mg; 2 mg). Tulosteiden konsentraation perusteella laskettiin varfariinin määrä 

valmistettavaa seosta varten. Varfariinia sisältävä seos valmistettiin samalla tavalla kuin 

edellä (seoksen optimointi 2.2.1.), mutta seokseen lisättiin laskennallinen määrä 

varfariinia. 

 

2.2.4. Varfariinikalvojen tulostaminen 

 

Tulostaminen aloitettiin aina tarkistamalla ruiskun puhtaus. Ruisku täytettiin yläkautta 

kaatamalla seosta ruiskuun. Ruiskun kärki oli peitetty parafilmillä, jotta seosta ei valuisi 

ulos täytön yhteydessä. Täyttö pyrittiin tekemään hitaasti, jotta seokseen ei tulisi 

ilmakuplia. Pienet ilmakuplat kuitenkin hyväksyttiin. Kun seosta oli kaadettu ruiskuun 

sopiva määrä, mäntä laitettiin paikoilleen ja poistettiin ilma ruiskusta. Ilman poistaminen 

suoritettiin käyttämällä tulostimen massanpoistokomentoa (Extrude/extract paste). Jos 

seosta valui ulos, ruisku puhdistettiin ulkopuolelta. 

 

Ennen tulostamista tulostimen vaakatasossa liikkuvalle alustalle merkattiin kolme kohtaa, 

joihin tulosteet tehtiin (Kuva 1). Kahden merkatun kohdan päälle asetettiin petrimalja ja 

kolmannen päälle kertakäyttöinen punnituslaiva. Punnituslaivalle tehtyä tulostetta ei 

käytetty tutkimuksessa, koska viimeisen tulostuksen kohdalla tapahtui aina takaisinveto, 

joka veti seosta takaisin ruiskuun ja teki viimeisestä tulosteesta pienemmän. Tätä 

prosessin vaihetta ei voitu ohittaa. Alustan takaosaan asetettiin toinen punnituslaiva, 
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johon poistettiin ilma, joka oli päätynyt ruiskuun takaisinvedon yhteydessä. Poiston 

yhteydessä ruiskusta poistui myös seosta.  

 

Kuva 1. Tulostimen toiminta. Ruisku täytettiin aluksi täyteen. Ruisku liikkui Z-akselilla 

ja seos työntyi ulos ruiskusta, kun mäntä kiertyi (A). Tulostimen alusta liikkui 

vaakatasossa X- ja Y-akselien suuntaisesti (B). Tulostimen alustalle merkattiin kolme 

kohtaa (x), joihin tulostaminen tapahtui. Kolmas kohta jäi punnitusveneen alle, joten sitä 

ei tulostuksen aikana nähty. toinen punnitusvene asetettiin tulostimen edestä katsottaessa 

vasempaan kauempaan nurkkaan. Tähän punnitusveneeseen tyhjennettiin ilma aina 

tulostusprosessien välillä. 

 

Tulostus toteutettiin niin, että petrimaljoja siirreltiin jokaisen tulostusprosessin jälkeen 

niin, että merkattu kohta näkyi petrimaljalla siinä kohdassa, johon tuloste haluttiin (Kuva 

2). Tulostusprosessi tarkoittaa tässä tapauksessa kolmea yksittäistä tulostettua tulostetta, 

joista kahta ensimmäistä käytettiin tutkimuksessa ja kolmas toimi ylimääräisenä. 

Jokaisen tulostusprosessin jälkeen petrimaljat siirrettiin niin, että uusi kohta petrimaljalla 

oli tarpeeksi kaukana petrimaljan seinästä ja aikaisemmin tulostetuista tulosteista. 

Tutkimuksessa tulosteita tehtiin yhdelle petrimaljalle useampia, koska silloin 

kuivaaminen oli tehokkaampaa kuin yksittäisten tulosteiden kuivaaminen. Petrimaljalle 

tulostettiin aina yksittäinen tuloste, koska näin voitiin valvoa prosessin etenemistä 

paremmin. 
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Kuva 2. Tulostusprosessi. Tulostaminen aloitettiin asettamalla petrimaljat tulostimen 

alustalle niin, että merkattu kohta oli tarpeeksi kaukana petrimaljan seinästä (1.). 

Tulostamisen jälkeen molemmilla petrimaljoilla oli valmis tuloste ja punnitusveneeseen 

oli tehty ylimääräinen tulostus (2.).  Ensimmäisen tulostusprosessin jälkeen petrimaljoja 

liikutettiin niin, että merkattu kohta asettui tarpeeksi kauas ensimmäisestä tulosteesta ja 

petrimaljan seinästä (3.). Ennen uuden tulostusprosessin aloitusta ylimääräinen ilma 

poistettiin ruiskusta. Tulosteet tulostuivat taas haluttuun kohtaan ja punnituslaivalle 

tehtiin ylimääräinen tulostus (4.). 

 

 

2.2.5. Tulosteiden kuivuminen 

 

Tulosteet kuivattiin lämpökaapissa (Memmert UM 500, Schwabach, Saksa). Petrimaljat 

sijoitettiin tasaiselle alustalle, jotta ne eivät leviäisi toistensa päälle kuivauksen aikana. 

Tulosteiden kuivumista tutkittiin 40–85 ℃:n lämpötiloissa, koska valmistusprosessista 

haluttiin mahdollisimman lyhytkestoinen. Kuivumisen etenemistä tarkasteltiin tunnin 

välein. Tuote oli kuivunut, kun se pystyttiin irrottamaan hajottamatta kokonaisena pois 

alustalta. 

 

2.2.6. Paksuus ja halkaisija 

 

Korkeus mitattiin kaikille kalvoille käyttämällä korkeuden mittaamiseen käytettävää 

laitetta (Sony DZ521, Japani). Kalvo otettiin säilytysrasiasta aina pinseteillä ja asetettiin 

laitteessa olevan mittaavan osan alle. Kalvot pyrittiin asettamaan niin, että niiden 

keskikohta olisi mittaavan osan alla.  
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Leveys mitattiin käyttämällä viivoitinta. Tehdyt kalvot olivat ympyränmuotoisia, joten 

niistä mitattiin halkaisija. Kalvot, jotka eivät silmämääräisesti olleet ympyröitä, hylättiin 

tästä testistä. 

 

2.2.7. Erotteleva pyyhkäisykalorimetritutkimus  

 

Erotteleva pyyhkäisykalorimetritutkimus (Differential scanning calorimetry, DSC) 

tehtiin mittaamaan käytettyjen aineiden puhtautta ja lääkeaineiden 

kidemuotoa/kiteisyyttä. Mittaus tehtiin pyyhkäisykalorimetrilla (DSC823e, Mettler 

Toledo, Mettler: Zurich, Sveitsi, Toledo: Columbus, Ohio, Yhdysvallat) HPMC:lle, 

varfariinille, 2 mg:n kalvolle, 2 mg:n annosjauheelle ja fysikaaliselle seokselle (HPMC, 

glyseroli ja varfariini). Kaikki näytteet kuumennettiin kerran. Näytteitä punnittiin 2–10 

mg:a alumiinipannuun, joka syötettiin laitteeseen. Laitteen kuumennusnopeudeksi oli 

asetettu 10 °C/min. Typen virtausnopeus oli 50 ml/min. Mittaus suoritettiin välillä 20–

300 ℃:ta. 

 

2.2.8. Jakelutarkkuustesti 

 

Jakelutarkkuustesti 0,1 mg:n kalvoille suoritettiin Euroopan farmakopean (2.9.5. 

Jakelutarkkuus Ph.Eur 10.5) mukaisesti valitsemalla satunnaisesti 20 kalvoa. 

Jakelutarkkuustesti 0,5 mg:n (n=19) ja 2 mg:n (n=18) kalvoille suoritettiin toiselle 

petrimaljalle tulostuneille kalvoille. Tähän päädyttiin, koska tutkimuksen edetessä oli 

huomattu prosessissa tapahtunut virhe, joka aiheutti kalvojen välille suuren 

painonvaihtelun. Muuten testi suoritettiin farmakopean mukaisesti. Koe-erä läpäisi testin, 

jos yksittäisistä kalvoista kahden paino ei eronnut keskiarvosta yli 10 % ja yksikään 

kalvoista ei eronnut keskiarvosta yli 20 %. 

 

2.2.9. Annosyksiköiden yhdenmukaisuus 

 

Koe suoritettiin Euroopan farmakopean (2.9.40. Annosyksiköiden yhdenmukaisuus 

Ph.Eur 10.5) mukaan. Annosjauheet ja kalvot (n=10) laitettiin 50 ml:n mittapulloihin, 
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joihin lisättiin noin 20 ml vettä. Pulloja ravisteltiin kalvojen liukenemisen 

nopeuttamiseksi. Ravistelun jälkeen pullot täytettiin merkkiviivaan asti. Haluttiin olla 

varmoja, että kaikki lääkeaine on liuennut veteen, joten ne jätettiin pimeän huoneen 

pöydälle 12 tunnin ajaksi. Tämän jälkeen mittapulloista mitattiin lääkeaineen pitoisuus 

käyttämällä UV-Vis-spektrofotometria (UV-1600PC, VWR International, Leuven, 

Belgia) aallonpituudella 308 nm. Testin läpäisemiseksi jokaisen mitatun valmisteen 

varfariinin määrän piti olla alle ±25 % M-arvosta. M-arvo määräytyi aina erän �̅�-arvon 

mukaan. Hyväksymisarvo (AV) laskettiin käyttämällä k=2,4 (n=10) ja T=100 %. Testin 

läpäisemiksi AV:n täytyi olla ≤15. Farmakopean vaatimia lisätutkimuksia 20 uudelle 

valmisteelle ei tehty, jos valmisteet eivät läpäisseet testiä. 

 

2.2.10. Liukenemisnopeustesti 

 

Liukenemisnopeus mitattiin 0,1 mg:n; 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvoille (n=3) ja 

annosjauheille (n=3) Euroopan farmakopean mukaisesti (2.9.3 Liukenemisnopeus; 

kiinteät lääkemuodot Ph.Eur 10.5) käyttäen lapamenetelmää (kierrosnopeus 50 rpm). 

Liukoisuuslaitteen (DT 6, Erweka, Heusenstamm, Saksa) vesihaude täytettiin 

merkkiviivaan asti vesijohtovedellä, jonka annettiin lämmetä 37 ℃:seen. Vesihauteeseen 

upotettuihin näyteastioihin laitettiin 500 ml puhdistettua vettä, joka mitattiin mittalasilla. 

Kokeen mittausväleiksi valittiin 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min ja 30 

min. Näyteastioissa olevan puhdistetun veden lämpötila mitattiin neljännestä 

näyteastiasta, josta otettiin puhdistettua vettä aina korvaamaan näytteenotossa menetetty 

tilavuus. Näytteiden pitoisuudet mitattiin UV-Vis-spektrofotometria käyttäen 

aallonpituudella 308 nm. 

 

2.2.11. Nenä-mahaletkukokeet 

 

Koetta varten otettiin kolme 2 mg:n kalvoa ja kolme 2 mg:n annosjauhepussia. Kalvot 

laitettiin neljään osaan koeputkien päällä, jotta mahdolliset muruset tippuisivat 

koeputkeen. Tätä tehdessä koeputkien päälle oli asetettu suppilo. Kalvojen jälkeen 

koeputkeen laitettiin 2 ml puhdistettua vettä. Koeputken päälle laitettiin tulppa ja 
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sekoitettiin seosta koeputkiravistelijalla (A-4000, Clay Adams, Yhdysvallat) 15 minuutin 

ajan. Tämän jälkeen koeputkesta kaadettiin seos 25 ml:n dekantterilasiin. Koeputkeen 

lisättiin 1 ml puhdistettua vettä, jolla pyrittiin huuhtelemaan koeputki mahdollisimman 

hyvin. Tämä vesi kaadettiin dekantterilasiin. Näin yritettiin varmistaa, että kaikki liuennut 

lääkeaine oli saatu siirrettyä koeputkesta dekantterilasiin. Dekantterilasista seos otettiin 2 

ml:n ruiskuun ja puristettiin nenä-mahaletkun (Nutricia Flocare pur tube, CH 6/60, 

sisähalkaisija 1.1 mm, Nutricia Medical Devices BV, Zoetermeer, Hollanti) läpi 100 ml:n 

mittapulloon. Tämän jälkeen dekantterilasiin lisättiin 2 ml puhdistettua vettä, jolla nenä-

mahaletku huuhdeltiin. Puhdistettu vesi lisättiin dekantterilasiin, jotta dekantterilasista 

saataisiin mahdollisimman hyvin kaikki lääkeaine nenä-mahaletkun läpi. Kun huuhteluun 

tarkoitettu puhdistettu vesi oli puristettu läpi letkusta, täytettiin mittapullo puhdistetulla 

vedellä merkkiviivaan asti. Kaikki kohdat toistettiin kaikille näytteille. Lääkeaineen 

pitoisuus mittapullossa mitattiin UV-Vis spektrofotometria käyttämällä, aallonpituudella 

308 nm. 

 

 

3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

3.1. Seoksen optimointi 

 

Tavoitteena oli saada valmistettua tuotteita, joiden apuainekoostumus olisi turvallista 

myös lapsipotilaiden käytössä (Nunn 2003; Thabet ym. 2018). Tutkimuksen tavoitteena 

oli myös käyttää mahdollisimman vähän apuaineita. Tämän vuoksi päädyttiin käyttämään 

vain HPMC:a ja glyserolia, joita on käytetty aiemmin  myös lastenlääkkeissä (Rouaz ym. 

2021). HPMC on toiminut geelinmuodostusaineena myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Visser ym. 2015; Yan ym. 2020). Optimointivaiheessa seokseen ei vielä lisätty 

varfariinia. Yksi kokeiluerä kokeiltiin myös ilman glyserolia (Taulukko 1), mutta 

kuivaamisen yhteydessä huomattiin ilmakuplien aiheuttavan kalvojen rikkoutumista. 

Valmistettaessa seosta magneettisekoittimella huomattiin muodostuvan HPMC-seokselle 

ominaisia ilmakuplia, jotka piti hävittää ennen tulostamista (Vuddanda ym. 2018). Tästä 

johtuen seosten annettiin seistä jääkaapissa yön yli. 
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Tutkimuksen edetessä HPMC-pitoisuus muutettiin niin, että veden määrä mitattiin myös 

grammoina millilitrojen sijaan, koska näin pystyttiin tarkemmin määrittelemään kaikkien 

aineiden suhde toisiinsa ja saatiin eristä varmemmin tasalaatuisia. Taulukkoon 1. on 

koottu huomioita liittyen lopullisen seoskoostumuksen valintaan ennen varfariinin 

lisäämistä. Lopulliseksi koostumukseksi valittiin HPMC 20 % +glyseroli (m/m-%), sillä 

sen tulostettavuus osoittautui kokeiluiden jälkeen parhaaksi. Kaikilla koostumuksilla 

yhteisenä ongelmana oli tulostettujen kalvojen suuri massanvaihtelu.  

 

Taulukko 1. Seoksen optimoinnin aikana havaittuja huomioita. Optimoinnin aikana 

tutkittiin seoksen tulostettavuutta ja tulosteiden kuivumista. Näiden perusteella tehtiin 

valinta parhaasta seoskoostumuksesta. 

 
Seos Tulostettavuus Kuivuminen Muita huomioita 

HPMC 4,3 

% + 

glyseroli 

(m/V-%) 

Valui ulos ruiskusta. - Massan viskositeetti oli 

aivan liian alhainen. Seos ei 

soveltunut tulostukseen. 

HPMC 5,20 

% + 

glyseroli 

(m/V-%) 

Valui ulos ruiskusta. - Massan viskositeetti oli 

aivan liian alhainen. Seos ei 

soveltunut tulostukseen. 

HPMC 20 % 

(m/V-%)  

Tulostuksessa kalvoille 

jäi usein häntä, joka 

valui seuraavan 

tulosteen luokse ja näin 

pilasi kalvot kokonaan. 

Kuivaus suoritettiin 

40 ℃:ssa. 

Lopputulokset 

näyttivät lupaavilta. 

Tulostukseen kulunut 

aika oli kuitenkin 

noin vuorokausi. 

Kuivumisen lyhentämiseksi 

lämpötilaa oli nostettava. 

HPMC 20 % 

(m/m-%)  

Tulostaminen onnistui 

hyvin.  

Kuivumisen 

lyhentämiseksi 

lämpötila oli 

nostettava 85 

Kalvot halkeilivat 

kuivaamisen aikana. 

Häntäefektin vähentämiseksi 

nostettiin vetäytymiskorkeus 

(retraction height) 15 mm. 
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℃:seen. Kuivuminen 

tapahtui 2 h aikana. 

Päätettiin kokeilla 

tulostamista korkeammilla 

HPMC pitoisuuksilla. 

HPMC 20 % 

+glyseroli 

(m/m-%)  

Tulostaminen onnistui 

hyvin, kun nostettiin 

vetäytymiskorkeus 

(retraction height) 15 

mm:in.  

Kuivuminen tehtiin 

85 ℃:ssa. Tähän 

kului aikaa n. 2 h. 

Prosessi ja koostumus eivät 

olleet täydellisiä, mutta pro 

gradu -tutkielman loppuun 

viemiseksi päätettiin 

toteuttaa varfariinia 

sisältävät tulosteet 

käyttämällä tätä 

koostumusta. 

HPMC 25 % 

+ glyseroli 

(m/m-%)  

Seos oli niin paksu, että 

sitä ei onnistuttu 

tulostamaan. 

- - 

HPMC 30 % 

+ glyseroli 

(m/m-%)  

Seos oli niin paksu, että 

sitä ei onnistuttu 

tulostamaan. 

- Seoksen ilmakuplien 

poistaminen ennen 

tulostamista oli 

hankalampaa verrattaessa 

alhaisempiin 

seoskonsentraatioihin.  

 

Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä huomioida myös lastenlääkintään liittyvät 

erikoisuudet, kuten väriaineiden ja makuaineiden käyttö (Thabet ym. 2018). Näiden 

avulla voidaan parantaa annosteltavuutta lapsipotilaille, kun maku on parempi. Kyseisten 

apuaineiden määrät seoksessa ovat usein niin pieniä, että voidaan olettaa, että ne eivät 

vaikuttaisi merkittävästi seoksen valumiseen (Pechová ym. 2018; Sjöholm ym. 2020).  

 

3.2. Tulostusohjelman arvojen määrittäminen 

 

Käytettävän ohjelman arvot täytyi määritellä aina seoskohtaisesti. Kun lopullinen seos oli 

tiedossa, tulostimella tehtiin muutamia testiajoja. Näin voitiin varmistua, että tulostus 

tapahtuisi halutusti myös, kun seokseen lisätään haluttu määrä varfariinia. Varfariinin 

suhteellinen määrä seoksessa oli niin pieni, että sen ei oletettu vaikuttavan seoksen 
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valumiseen. Parametrit määritettiin kokeilemalla, millaisilla arvoilla pystyttiin saamaan 

mahdollisimman samanpainoisia kalvoja. Tutkimuksen aikana huomattiin, että todella 

pienten kalvojen tulostaminen osoittautui mahdottomaksi. Halkaisijan arvoksi asetettiin 

2 mm, joka oli pienin mahdollinen arvo, jolla tulostus onnistui. Tulostettaessa seos ei 

usein irronnut kunnolla ruiskun kärjestä tulostamisen loppuessa, jolloin se jätti jälkeensä 

hännän, joka pilasi aiemmin petrimaljalle tulostetut kalvot. Hännän syntyminen on 

havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa ja syynä voi olla esimerkiksi seoksen liian suuri 

koheesio, joka pitkittää irtoamista (Jang ym. 2009). Tämä pystyttiin korjaamaan 

käyttämällä vetäytymiskorkeudessa korkeampaa arvoa (15 mm), jolloin häntä katkesi 

tulosteen päällä ennen siirtymistä seuraavaan tulostuskohtaan. Lopullisiksi parametreiksi 

valittiin taulukon 2. mukaiset arvot.  

 

Taulukko 2. Tulostuksen aikana käytetyt parametrit.  

Ohjelman 

parametrit  

suomi Halkaisija (mm) Massan tiiviys Kerrosten määrä 
Kerroksen korkeus 

(mm) 

englanti Diameter Paste consistency Layer count Layer height 

 Parametrin 

arvo 
  2 50 1 1 

Ohjelman 

parametrit  

suomi 
Piirtoleveys 

(mm) 

Ajonopeus 

(mm/s) 

Tulostusnopeus 

(mm/s) 

Vetäytymiskorkeus 

(mm) 

englanti Path width  Travel speed  Print speed  Retraction height 

 Parametrin 

arvo 
  2 120 10 15 

Ohjelman 

parametrit  

suomi 
Vetäytymismäärä 

(mm) 

Vetäytymisnopeus 

z  

(mm/s) 

Vetäytymisnopeus 

e 

 (mm/s) 

Vetäytymisen 

vähimmäisetäisyys 

(mm) 

englanti 
Retraction 

amount 
Retraction speed z Retraction speed e 

Retraction min 

distance 

 Parametrin 

arvo 
  0 50 50 10 

 

3.3. Varfariinikalvojen suunnittelu ja valmistus 

 

Tutkimussuunnitelmassa esitettiin kaksi erilaista vaihtoehtoa toteuttaa eri vahvuisten 

kalvojen valmistus. Ensimmäinen tapa oli valmistaa tietynvahvuinen seos, josta 

valmistettaisiin eri kokoisia kalvoja, joiden vahvuus määräytyisi tulostetun kalvon koon 

perusteella (Öblom ym. 2019; Yan ym. 2020). Tulostettujen lääkeaineettomien kalvojen 
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massat erosivat toisistaan merkittävästi ja pienten kalvojen valmistaminen osoittautui 

vaikeaksi, joten päädyttiin vaihtoehtoon kaksi. Tässä vaihtoehdossa jokaista kalvon 

vahvuutta varten tehtiin oma kantaseos, josta kalvot tulostettiin. Tässä vaihtoehdossa 

kalvojen koko on sama, joten voitiin käyttää kohdassa 3.2 määritettyjä parametreja 

kaikkien kalvojen kanssa. 

 

Varfariinin teoreettinen määrä yhtä kalvoa kohden määritettiin laskemalla varfariinin 

pitoisuus yhtä tulostetta kohden. Tämä tehtiin valmistamalla neljä tulostetta, jotka 

punnittiin analyysivaa’alla. Punnittujen tulosteiden massoista laskettiin keskiarvo 

(303±14 mg) ja päätettiin sen olevan keskimääräinen tulosteen massa. Tämän jälkeen 

valmistettiin seos, jonka konsentraatio oli sama kuin tulosteilla. Varfariini sekoitettiin 

valmistuksen yhteydessä pieneen määrään vettä, jotta voitiin varmistua kaiken punnitun 

varfariinin siirtyneen lopulliseen seokseen. Lopullisen seoksen koostumus oli 20 % 

HPMC:a, 4 % glyserolia ja vahvuudesta riippuen 0,033 % (0,1 mg) 0,165 % (0,5 mg) ja 

0,660 % (2 mg) varfariinia. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna lääkeaineen osuus on 

pieni, sillä esimerkiksi Öblom ym. (2019) tutkimuksessa varfariinin teoreettinen määrä 

oli 1,3-1,6 %. ja Yan ym. (2020) onnistuivat tulostamaan 2,5 mg:n setiritsiinikalvoja niin, 

että 50 % kalvosta oli lääkeainetta. Molemmissa tutkimuksissa kalvot olivat tämän 

tutkimuksen kalvoja pienempiä, joten tulostinten resoluutio on ollut parempi. Pääosin 

lääkeainemäärät ovat olleet puolikiinteän tulostuksen yhteydessä pieniä määriä, joten 

suurten annosten lääkeaineiden soveltuvuutta olisi hyvä tutkia. 

 

Sairaalavalmistuksessa tärkeintä olisi kalvojen tuottamisen helppous. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on käytetty usein samaa kantaseosta, ja sen avulla tuotettu erikokoisia 

kalvoja (Öblom ym. 2019; Sjöholm ym. 2020; Yan ym. 2020). Tämän etuna on, että 

kalvot on myös mahdollista erottaa toisistaan, jos osastoilla kalvot sekoittuisivat 

keskenään. Eri kokoisina tulostetut kalvot mahdollistavat myös täysin yksilöityjen 

valmisteiden tuottamisen, jolloin kalvon vahvuus voi olla esimerkiksi 2,6 mg:a, vaikka 

seoksen pitoisuutta ei muutettaisi. Näin myös säästytään tuottamasta turhia määriä 

seoksia.  
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3.4. Varfariinikalvojen tulostaminen 

 

Tulostamisprosessin suunnittelu ja toteutus osoittautui luultua vaikeammaksi. Tulostimen 

ominaisuudet eivät täysin riittäneet takaamaan hyvää lopputulosta, sillä ruiskun kärjen 

todettiin olevan liian iso tulostamista varten. Tulostamisen aikana huomattiin, että 

kyseisen tulostimen resoluutio ei ollut riittävä tuottamaan pieniä samankokoisia 

tulosteita. Tulosteiden kokoa oli nostettava haluttua suuremmaksi, jotta tutkimus voitiin 

viedä loppuun. Lääkeaineettomien tulosteiden kanssa huomattiin, että haluttua 0,5 cm 

halkaisijaa ei voitu saavuttaa. Optimoinnin aikana kalvojen halkaisijan parametriksi oli 

määritetty 2 mm, mutta tulosteet levisivät petrimaljalle, mikä kasvatti kalvojen lopullista 

halkaisijaa. Myös ilmakuplat vaikuttivat pienten tulosteiden suureen painonvaihteluun. 

Lääkeainetta sisältävissä tulosteissa tätä ongelmaa ei havaittu, koska ruiskuun ei missään 

vaiheessa vedetty ilmaa, mikä aiheutti aiemmissa kokeiluissa ilmakuplien 

muodostumisen seokseen. 2 mg:n kalvojen tulostuksessa huomattiin silmämääräisesti 

herkempää valumista kuin pienemmillä varfariinimäärillä, mihin reagoitiin nostamalla 

vetäytymiskorkeus (retraction height) 18 mm:iin. Todennäköisin syy herkemmälle 

valumiselle on seoksen lämpeneminen ennen tulostusta. 0,5 mg:n ja 2 mg:n seokset 

otettiin tulostusta varten jääkaapista samanaikaisesti. Ennen 2 mg:n seoksen käyttöä 

kuitenkin tulostettiin 0,5 mg:n kalvot, jolloin 2 mg:n seos odotti pöydällä. Seosten 

lämpötilaa ei huomattu mitata ennen tulostusta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

huomattu HPMCn viskositeetin laskevan lämpötilan noustessa (Zhang ym. 2014). 

Voidaan olettaa, että seos on lämmennyt jääkaappilämpötilasta huoneenlämpöiseksi, joka 

on siten lisännyt seoksen valuvuutta. 

 

Vaikka tulostus lopulta saatiin onnistumaan, tehtyä varfariiniseosta jouduttiin eri 

vaiheiden vuoksi hävittämään suuria määriä, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. 

Käyttämätöntä seosta jäi kahdelle eri tyhjennysalustalle ja ruiskuun. Tyhjennysalustoilta 

seos voidaan käyttää uudestaan, mutta ruiskun suuren koon vuoksi ruiskuun jäi aina 

ylimääräistä seosta, joka täytyi lopulta hävittää. Hävikin suuri määrä heikentää tulostimen 

käyttöedellytyksiä sairaalaolosuhteissa, sillä valmistetut annosjauheet voidaan käyttää 

myöhemmin. Valmistetun seoksen kuivumista jääkaappi- tai huoneenlämmössä ei 
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tutkittu, mutta pienikin muutos kokonaismassassa vaikuttaa merkittävästi seoksen 

konsentraatioon. Puolikiinteän aineen säilyvyyttä olisi hyvä tutkia, jos ekstruusiota 

halutaan käyttää ex tempore -valmistuksessa. Tulostamisen etuna on kuitenkin 

mahdollisuus joustavammalle lääkeainemäärälle lopullisessa valmisteessa ja kalvoja 

voidaan valmistaa tarpeen mukaan muutamia kappaleita. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa prosessissa huomattiin yksi olennainen virhe, jota ei osattu 

huomioida ennen varfariinikalvojen tulostamista. Tämä virhe tapahtui aina ennen uuden 

tulostuksen aloitusta, jossa ruiskun kärki puhdistettiin ja ruiskun kärkeen jääneen seoksen 

määrä vaihteli tulostuskerroilla merkittävästi aiheuttaen huomattavaa vaihtelua 

ensimmäiselle petrimaljalle tulostuneiden kalvojen massojen välille. Tulostuksen lopussa 

tapahtuneen takaisinvedon aiheuttama ilman päätyminen ruiskuun pystyttiin hyvin 

eliminoimaan tulostamalla ilma aina pois ennen uuden tulostuskerran alkua.  

 

Tulostamisprosessia olisi voitu parantaa käyttämällä pienempää ruiskua tulostamisen 

yhteydessä. Ruiskua yritettiin tutkimuksen aikana muunnella, mutta tästä luovuttiin 

lopulta, sillä muokatun ruiskun pelättiin hajottavan tulostimen. Zmorph on sopivan 

helppokäyttöinen aloittelevalle käyttäjälle, mikä puoltaa sen käyttöä sairaala-apteekkien 

lääkevalmistuksessa. Ruiskun kokoa on aikaisemmissa tutkimuksissa yritetty pienentää, 

mutta tulokset eivät olleet merkittävästi parempia (Sjöholm ym. 2020). Zmorphin yhtenä 

ongelmana on, että tulostus tapahtuu kierreruuvin avulla, mikä on epätarkempaa kuin 

paineella toimiva tulostus, jos aineiden viskositeetti on matala (Ozbolat ja Hospodiuk 

2016). Käyttämällä eri valmistajien ekstruusiomenetelmällä toimivia tulostimia voitaisiin 

saada parempia lopputuloksia puolikiinteillä aineilla. Toinen vaihtoehto olisi käyttää 

täysin eri menetelmän tulostimia, kuten mustesuihkutulostinta, jauhepetitulostusta tai 

sulakerrosmuotoilua (FDM). 

 

3.5. Tulosteiden kuivuminen 

 

Puolikiinteän aineen ekstruusioiden yksi ongelmakohta on tarve lopputuotteiden 

kuivaamiselle (Algahtani ym. 2019). Aikaisemmissa tutkimuksissa kuivumista on 
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nopeutettu käyttämällä apuaineena esimerkiksi alkoholia, joka haihtuu vettä paljon 

helpommin (Öblom ym. 2019). Myös korkeiden kuivauslämpötilojen hyödyntämistä on 

aikaisemmin kokeiltu (Sjöholm ym. 2020). Lämpötilan nostamisen huomattiin 

nopeuttavan kalvojen kuivumista. Ex tempore valmistuksessa on tärkeää, että 

prosessiaika ei ole pitkä ja tuotteet saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Päätettiin 

kuivata tulosteet lämpökaapissa. Ensimmäisissä testeissä lämpötila oli 40 ℃:ta 

(Taulukko 1), jolloin myös kuivumisaika oli yli vuorokauden. Kuivaamista kokeiltiin 

korkeammilla lämpötiloilla (60 ℃, 70 ℃, 85 ℃) ja päädyttiin käyttämään 85 ℃:ta.  

Lämpötilan nostaminen 85 ℃:seen laski kuivumisajan kahteen tuntiin, joten myös 

varfariinia sisältävät kalvot päätettiin kuivata 85 ℃:n lämpötilassa. Aiemmissa 

tutkimuksissa kuivaus on onnistunut 40 ℃:ssa kahden tunnin aikana (Visser ym. 2015; 

Yan ym. 2020). Tähän syynä on todennäköisesti pienempi kalvojen koko. Kalvojen 

apuainekoostumus oli myös erilainen, joka on myös osaltaan voinut vaikuttaa 

kuivumisaikaan. Lämpötilan nostaminen on käyttökelpoinen tapa nopeuttaa kalvojen 

kuivumista, kunhan lämpötila ei ole liian korkea. Tulevaisuudessa olisi hyvä käyttää 

tarkempia tulostimia, jolloin kalvoista saataisiin matalampia. Tämä todennäköisesti 

nopeuttaisi kuivumista. 

 

Koska tutkimuksen aikana kuivumisaikaa optimoitiin samanaikaisesti seoksen ja laitteen 

parametrien kanssa eivät eri lämpötiloilla saadut tulokset ole verrattavissa keskenään. 

Tämän osuuden tarkoituksena oli kartoittaa sopiva kuivumisaika, joka saavutettiin 

ajansuhteen. Tutkimuksen aikana huomattiin kuitenkin, että alhaisemmissa lämpötiloissa 

kuivattujen kalvojen rakenne oli pehmeämpi ja kumimaisempi kuin korkeissa 

lämpötiloissa. Samanlainen muutos on huomattu myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Sjöholm ym. 2020). 

 

3.6. Valmiiden varfariinikalvojen paksuus ja halkaisijat 

 

Kuivumisen jälkeen valmiita kalvoja tutkittiin silmämääräisesti. Kalvot olivat tutkittaessa 

kovia ja katkesivat, kun niitä taivutettiin voimakkaasti. Selityksenä kovuudelle on 

todennäköisesti seoksen lasisiirtymälämpötilan lasku, kun seokseen lisättiin glyserolia 
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(Mahadevaiah ym. 2017). Mahadevaiahin ym. (2017) tutkimuksessa huomattiin 

lasisiirtymälämpötilan asettuvan selvästi alle 100 ℃:n. HPMC:n lasisiirtymälämpötila 

(155 ℃ (Ford, 1999)) tarkastettiin ennen tämän tutkimuksen aloittamista, mutta ei 

ymmärretty huomioida glyserolin vaikutusta seoksen lasisiirtymälämpötilaan.  

 

Osa kalvoista oli käpertynyt kaksin kerroin tacon muotoisiksi kuivaamisen aikana (Kuva 

3 A-C). Osassa kalvoista oli tulostuksessa tapahtunut myös häntäefektin aiheuttama 

eroavaisuus muodossa (Kuva 3 F). Ensimmäisiä varfariinia sisältäviä kalvoja 

tulostettaessa yksi kalvoista oli tulostunut liian lähelle petrimaljan reunaa (Kuva 3 D). 

Pääosin kalvot kuitenkin olivat ympyrän muotoisia (Kuva 3 E). Kalvojen sisään 

muodostui valkoista väriä, joka todennäköisesti oli ilmaa (Kuva 3). Samanlaisia tuloksia 

on havaittu myös aiemmin julkaistuissa tutkimuksissa, jossa kuivumista on nopeutettu 

käyttämällä korkeita lämpötiloja (Sjöholm ym. 2020).  

 

 

Kuva 3. Kalvot (0,1 mg) kuivaamisen jälkeen (85 ℃). Monet kalvoista käpertyivät kaksin 

kerroin tacon muotoisiksi (A-C). D kuvassa osa tulosteesta on jäänyt petrimaljan reunaan 

kiinni ja siten muotoutunut reunan mukaisesti. E kuvassa on halutunlainen kalvo, joka on 

pyöreä (halkaisija 1,7 cm). Kaikkien kalvojen sisälle jäi valkoisen väristä ainetta, jonka 

oletetaan olevan ilmaa. F kuvassa on tulostusvaiheessa syntynyt häntä. Häntä syntyy, kun 

tulostus ei katkea halutulla hetkellä, jolloin se jättää jälkeensä ohuen vanan.  
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Kalvon paksuus ja leveys ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan tasalaatuisesti liukenevia 

tuotteita (Reynolds ym. 2002). Merkittävät erot pinta-ala/tilavuus-suhteessa vaikuttavat 

eroosion kautta liukeneville valmisteille. Huomattiin, että eri vahvuisten kalvojen 

paksuuksien ja halkaisijoiden keskiarvot olivat hyvin samanlaisia (kuvat 4 ja 5). 

Halkaisijoiden mittaamisessa hylättiin kalvot, jotka eivät olleet silmämääräisesti 

ympyröitä (0,1 mg: 5 kpl; 0,5 mg: 4 kpl 2 mg: 6 kpl) ja paksuuden mittauksista hylättiin 

kaksi 0,1 mg kalvoa, joiden paksuutta ei pystytty mittaamaan. 0,5 mg:a sisältävien 

kalvojen korkeudessa oli muihin verrattuna suurempi keskihajonta. Huomattiin, että 

merkittävästi korkeammat kalvot olivat tulostuksen loppupäästä. Oletettu syy tälle 

korkeuserolle on nopea siirto huoneenlämmöstä korkeaan lämpötilaan, jolloin kalvo ei 

ole ehtinyt saavuttaa lopullista kontaktikulmaansa ennen kuivumisen alkua. Aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna tulostetut kalvot olivat selvästi paksumpia. Aiemmissa 

tutkimuksissa korkeus on usein ollut 0,04-0,30 mm:iin ( Visser ym. 2015; Öblom ym. 

2019; Sjöholm ym. 2020; Yan ym. 2020). 

 

Paksuuksien keskiarvojen välillä ei ollut merkittävää eroavaisuutta. 0,5 mg:n kalvojen 

keskiarvo (0,61 mm) oli korkeampi kuin muiden (0,1 mg: 0,56 mm ja 2 mg: 0,55 mm) 

(kuva 4), mikä selittyy kalvoilla, joiden korkeus erosi merkittävästi keskiarvosta. 

Huomattiin myös, että 0,5 mg:n kalvojen halkaisijoiden keskiarvo (1,66 cm) oli pienempi 

kuin muiden (0,1 mg: 1,72 cm ja 2 mg: 1,71 cm) (kuva 5). 0,5 mg:n kalvot ovat siis olleet 

korkeampia, mutta halkaisijaltaan pienempiä. Tavoitteena oli, että tulosteiden halkaisija 

olisi 0,5 cm. Tämä ylittyi merkittävästi, sillä seos levisi petrimaljalle tulostuksen jälkeen. 

Kalvojen suuri koko heikentää niiden soveltumista lapsipotilaille (Peris ja Öblom 2017). 

Kalvot kuitenkin menettävät kovan rakenteensa kastuessaan, joten koko ei 

todennäköisesti vaikuta samalla tavalla nieltävyyteen kuin tableteilla. 
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Kuva 4. Varfariinikalvojen (0,1 mg (n=48); 0,5 mg (n=38); 2 mg (n=36)) paksuuksista 

lasketut keskiarvot ja keskihajonta. 

 

 

Kuva 5. Varfariinikalvojen (0,1 mg (n=45); 0,5 mg (n=34); 2 mg (n=30)) halkaisijoiden 

keskiarvot ja keskihajonta.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa kalvot ovat usein olleet neliönmuotoisia, joiden sivujen 

pituudet olivat 14-30 mm:iin eli tulostettujen kalvojen halkaisijoiden keskiarvot (1,66 

cm-1,72 cm) asettuvat hyvin samaan kokoluokkaan (Sjöholm ym. 2020; Yan ym. 2020). 

Myös pienempiä kalvoja on onnistuttu tulostamaan (Öblom ym. 2019).Tulevaisuudessa 

tulostimen valintaan on hyvä kiinnittää huomiota, jolloin lopullisten kalvojen halkaisija 

ja paksuus olisi tarkemmin säädeltävissä. 
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Tulosten luotettavuuteen vaikuttavat kalvojen pinnan epätasaisuus, kuten kuvasta 2. 

voidaan huomata. Kalvot olivat epätasaisia ja absoluuttisesti korkeinta kohtaa oli 

mahdotonta määrittää. Halkaisijan määrittämisessä käytettiin tavallista viivoitinta, jonka 

tarkkuus oli 0,1 cm. Tulokset ovat hyvin suuntaa antavia, mutta edellä mainitut asiat 

vaikuttavat tulosten tarkkuuteen. 

 

 

3.7. Erotteleva pyyhkäisykalorimetritutkimus 

 

Varfariinin, HPMC:n, fysikaalisen seoksen (HPMC+glyseroli+varfariini), 2 mg:n kalvon 

ja 2 mg:n annosjauheiden lämpöominaisuuksia tutkittiin DSC:n avulla yhden 

lämmityskerran verran (Kuva 6.). Varfariinin endoterminen tapahtuma alkoi 160 ℃:n 

kohdalla ja piikki on 181,5 ℃:n kohdalla. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan 

päätellä sen olevan varfariinin sulamispiste (Vuddanda ym. 2018; Öblom ym. 2019). 

HPMC:n ensimmäinen endoterminen lasku alkaa heti testin alkaessa. Oletettavasti tässä 

tapahtuu vain kosteuden poistumista ja, jos sama näyte olisi ajettu toisen kerran kyseistä 

tapahtumaa ei olisi todennäköisesti havaittu ollenkaan (Ford 1999; El-Masry ja Helmy 

2020). Noin 150 ℃:ssa tapahtuu pieni nousu, jonka jälkeen tulee lasku. Kirjallisuuden 

mukaan tässä kuuluisi olla lasisiirtymälämpötila (Ford 1999; Vuddanda ym. 2018). 

Samanlainen piikki havaitaan myös fysikaalisessa seoksessa. Fysikaalisessa seoksessa 

tosin sen jälkeen tulee terävä piikki 204 ℃:n kohdalla. Oletettavaa olisi, että tässä olisi 

varfariinin sulamispiste. On todennäköistä, että apuaineiden ja varfariinin välillä tapahtuu 

jokin reaktio, joka aikaansaa sulamisen vasta 204 ℃:ssa. On mahdollista, että varfariini 

on tietynlaisessa kidemuodossa, mikä selittäisi terävämmän piikin verrattuna puhtaaseen 

varfariiniin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että HPMC:n ja varfariinin 

seoksissa varfariinin piikki näkyi samanmuotoisena piikkinä puhtaalle varfariinille ja 

HPMC:n ja varfariinin fysikaaliselle seokselle (3:1) (Vuddanda ym. 2018). On siis 

todennäköistä, että varfariini ja glyseroli reagoivat keskenään, josta terävä piikki johtui. 

 

Kalvon kuvaajassa havaittiin pientä laskua heti mittauksen alkaessa. Tämä tarkoittaa 

todennäköisesti kalvoon jääneen kosteuden poistumista. Pieni nousu huomataan 150 ℃:n 
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kohdalla. Samanlainen nousu havaittiin myös HPMC:n ja fysikaalisen seoksen 

kuvaajissa. Voidaan päätellä, että varfariini ei esiinny kalvossa kidemuodossa, koska siitä 

ei havaittu minkäänlaista piikkiä mittauksen aikana (Vuddanda ym. 2018; Öblom ym. 

2019). Annosjauheen kuvaajassa huomattiin selkeä endoterminen piikki 150 ℃:n 

kohdalla, jota seuraa kaksi pienempää piikkiä (214 ℃ ja 225 ℃). Ensimmäinen piikki 

johtui kideveden poistumisesta. Kaksi seuraavaa piikkiä olivat α-laktoosin (214 ℃) ja β-

laktoosin (225 ℃) sulamispisteet (Gombás ym. 2002). Tämän jälkeen alkoi pyrolyysi, 

jonka takia kuvaajan loppuosa oli siksakkuviota (www.dfepharma.com, viitattu 

30.8.2021). Varfariinille ei havaita piikkiä, koska varfariinin sulamispiste asettui 

pyrolyysivaiheen alle (Öblom ym. 2019). Annosjauheissa käytettiin Marevan tabletteja, 

joissa apuaineena on käytetty laktoosimonohydraattia, maissitärkkelystä, liivatetta, 

magnesiumstearaattia ja erytrosiinia. (https://laakeinfo.fi, viitattu 13.10.2021). Laktoosin 

suuren määrän ja apuaineiden vuoksi on vaikea suoraan päätellä, miksi varfariinille 

ominaista piikkiä ei annosjauheiden kohdalla havaita. 
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Kuva 6. DSC-mittaukset (A) varfariinille, (B) HPMC:lle, (C) HPMC+glyseroli+varfariini 

-seokselle, (D) 2 mg:n kalvolle ja (E) 2 mg:n annosjauheelle. 

 

3.8. Jakelutarkkuustesti 

 

Kalvojen massojen vaihtelu aiheutti tutkimuksen aikana paljon ongelmia ja siihen 

päätettiin reagoida nostamalla kalvojen massa suuremmaksi, jolloin oletettiin 

tulostuksesta johtuvan massan vaihtelun vähenevän. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

huomattu, että kalvojen kokoa kasvatettaessa keskihajonta kalvojen välillä on pienempi 
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(Öblom ym. 2019). Ensimmäisenä tulostettiin 0,1 mg:n kalvot ja niiden kanssa ei 

ymmärretty huomioida, että ensimmäisen ja toisen petrimaljan välisten tulosteiden 

massojen välillä oli merkittävä ero. Tämän vuoksi 0,1 mg:n kalvojen jakelutarkkuustesti 

suoritettiin Euroopan farmakopean mukaisesti mittaamalla 20 satunnaisesti valittua 

kalvoa. 

 

Kalvojen suuren massanvaihtelun vuoksi 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvoista valittiin kaikki 

toiselle petrimaljalle tulostuneet kalvot (n=18–19). Toisen petrimaljan tuotteet olivat 

tulostuneet suunnitellun mukaisesti, joten niiden oletettiin sisältävän laskettu määrä 

varfariinia. Näiden kalvoja avulla voitiin arvioida, olisivatko onnistuneet tuotteet 

läpäisseet Euroopan farmakopean hyväksymisrajat (Taulukko 3). Useamman kuin 

kahden kalvon massa ei saanut erota keskiarvosta yli 10 % ja nämä kaksi eroavaa eivät 

saaneet erota yli 20 % keskiarvosta. Tuloksista huomataan, että toiselle petrimaljalle 

tulostuneiden kalvojen välillä ei ollut merkittävää eroavaisuutta ja ne olisivat läpäisseet 

farmakopean hyväksymisrajat. Sjöholm ym. (2020) käyttivät tutkimuksessaan muokattua 

Zmorph tulostinta käyttäen 50 ml:n ruiskua. Heidän tuloksissaan massojen keskiarvo ja 

keskihajonta olivat hyvin linjassa 0,1 mg:n kalvojen keskiarvon ja keskihajonnan kanssa. 

Oman tutkimuksensa perusteella he totesivat, että Zmorph ei ole riittävän tarkka. 

Kuitenkin tulostamamme 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvot olivat jakelutarkkuuden suhteen 

onnistuneempia verrattaessa heidän tutkimukseensa. Tulostinta valittaessa on hyvä 

kiinnittää huomiota tulostustarkkuuteen, sillä Öblom ym. (2019) tutkimuksen tuloksista 

huomataan suhteellisen keskihajonnan kasvavan kalvojen koon pienentyessä. Onkin siis 

suositeltavaa tutkia, milloin tulostimen aiheuttama massanvaihtelu alkaa vaikuttaa 

merkittävästi jakelutarkkuuteen.  

 

Taulukko 3. Jakelutarkkuustesti tulostetuille kalvoille, jotka on punnittu 3 päivää 

tulostuksen jälkeen.  

Kalvo -10 % (mg) 

Keskiarvo (mg) 

±keskihajonta(mg) 

+ 10 % 

(mg) 

±10 % 

keskiarvosta 

   0,1 mg 63,9 71,0±9,7 78,1  6/20* 

   0,5 mg 69,1  76,7± 2,9 84,4     18/19** 

2 mg 70,1 77,9±2,6 85,7 18/18 

* 14 kalvoista erosi yli 10 % keskiarvosta. Näistä 2 erosi yli 20 % keskiarvosta 

**1 kalvo erosi yli 10 % keskiarvosta, mutta alle 20 %. 
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Liukenemiskokeen yhteydessä huomattiin, että kalvojen massat olivat laskeneet kolme 

päivää tulostamisen jälkeen, joten päätettiin punnita kaikki tulostetut kalvot uudestaan. 

Öblom ym. tutkimuksessa (2019) kalvojen välillä ei huomattu kuukauden tarkastelun 

aikana samanlaista painon laskemista. Tähän on monta mahdollista syytä, mutta tuloksia 

on vaikea vertailla, koska tässä tutkimuksessa kuivumisen loppuhetki määräytyi sen 

mukaan, milloin kalvot voitiin irrottaa petrimaljalta. Huomattiin, että kolmannen päivän 

jälkeen eri vahvuisten kalvojen välillä oli vielä vähemmän vaihtelua kuin ensimmäisenä 

päivänä (Taulukko 4). Ensimmäisenä päivänä tehdyissä punnituksissa huomattiin myös 

olevan suurempi keskihajonta (Taulukko 4). Kalvojen keskinäinen tilastollinen analyysi 

jätettiin tekemättä, koska erojen ei oletettu olevan tilastollisesti merkittäviä suuren 

keskihajonnan vuoksi. 

 

Taulukko 4. 0,1 mg:n (n=50), 0,5 mg:n (n=38), 2 mg:n (n=36) kalvojen massan vaihtelu 

tulostuspäivänä (päivä 1) ja kolmantena päivänä tulostuksesta (päivä 3), keskiarvo, sekä 

pienin ja suurin mitattu massa. Kalvojen massat olivat oletetusti samanlaiset riippumatta 

vahvuudesta. Päivän kolme jälkeen keskiarvojen erot olivat pienemmät kuin 

ensimmäisenä päivänä. 

  ka ± s (mg) min (mg) max (mg) 

Kalvo 0,1 mg päivä 1 73,4± 9,5 47,30 87,60 

Kalvo 0,1 mg päivä 3 70,9± 9,1 45,08 80,69 

Kalvo 0,5 mg päivä 1 74,1± 10,0 47,60 89,46 

Kalvo 0,5 mg päivä 3 70,4± 8,8 46,53 80,14 

Kalvo 2 mg päivä 1 70,0± 11,3 45,31 82,84 

Kalvo 2 mg päivä 3 69,0± 11,0 45,33 81,26 

 

Taulukosta 4 huomataan painavimpien kalvojen olevan melkein kaksi kertaa 

painavampia kuin kevyimmät. Voidaan todeta, että prosessissa on ollut selviä ongelmia, 

joka on johtanut merkittävään massojen vaihteluun. Tulostamisen aikana huomattiin 

kuitenkin virhe alkusuunnittelussa, sillä tulostuksessa ei ollut huomioitu ruiskun päässä 

olevaa puolikiinteän aineen määrää. Ruiskun pää puhdistettiin aina ennen tulostusta, mikä 

vaikutti selvästi ensimmäisen tulosteen massaan. Tulostimen huonon resoluution ja 

tulosteiden pienen koon vuoksi pienikin määrä ruiskun päässä vaikutti merkittävästi 

lopputulokseen, sillä ruiskun koko vaikuttaa tulostuksen paksuuteen (Algahtani ym. 

2019).  
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3.9. Annosyksiköiden yhdenmukaisuustesti 

 

Kalvojen suuren massan vaihtelun vuoksi päätettiin tähän testiin valita mahdollisimman 

saman painoiset tuotteet. Kalvot oli punnittu ensimmäisen kerran heti lämmityksen 

jälkeen ja päätettiin varmuuden vuoksi punnita kalvot vielä ennen testin suorittamista. 0,1 

mg kalvojen testiin oli valittu kalvoja tulostuksen alusta ja lopusta niin, että kalvojen 

painot erosivat toisistaan mahdollisimman vähän. Uusimispunnituksessa huomattiin, että 

kalvojen massassa oli tapahtunut selkeä muutos. Alun perin testiin oli valittu 

mahdollisimman samanpainoiset tuotteet, mutta kalvoista osan paino oli tippunut 

merkittävästi 3 päivän aikana, joten testiin valittujen kalvojen massojen vaihtelu oli 

merkittävästi ajateltua suurempaa. Tämän vuoksi 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvot punnittiin 

myös kolmannen päivän kohdalla ja testit tehtiin vasta näiden punnitusten perusteella. 

Tavoitteena oli, että tuotteet sisältävät 100 % varfariinia, joten Euroopan farmakopeasta 

(2.9.40. Annosyksiköiden yhdenmukaisuus, Ph. Eur 10.5) valittiin M (case 1) (taulukko 

5). Kalvojen valikointi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen, mutta saatujen tulosten 

perusteella saadaan tärkeää tietoa, onko menetelmän kehittämistä kannattava jatkaa. 

 

Taulukko 5. Kaavat hyväksymisrajan ja M-arvon määrittelylle. Mukaillen Euroopan 

farmakopean 2.9.40. annosyksiköiden yhdenmukaisuus taulukkoa (Euroopan farmakopea 

10.5).  

M (tapaus 1) 

Sovelletaan, 

kun T ≤ 101.5 

Viitearvo Jos 98.5 prosenttia ≤ 

X̅   ≤ 101.5 prosenttia, silloin 

M = X̅    

(AV = ks) 

Jos X̅    < 98.5 prosenttia, 

silloin 

M = 98.5 prosenttia 

(AV = 98.5 

− X̅    + ks) 

Jos X̅    > 101.5 prosenttia, 

silloin 

M = 101.5 prosenttia 

(AV = X̅   − 101.5 

+ ks) 

 

Auringonvalon huomattiin pilanneen 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvojen, sekä 2 mg:n 

annosjauheiden testissä käytetyt näytteet, joten testit uusittiin. Testit suoritettiin 5 kalvolle 

ja annosjauheelle niin, että 2 mg:n valmisteet laitettiin 100 ml:n mittapulloon, joka 
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täytettiin merkkiviivaan asti. Testissä käytettiin 100 ml:n mittapulloa, jotta absorbanssin 

arvo pysyisi mitattaessa alle yhden. Pienemmän lääkeainemäärän vuoksi 0,5 mg:n kalvo 

laitettiin 50 ml:n mittapulloon, joka täytettiin merkkiviivaan asti. Tällä kertaa 

liukenemista nopeutettiin käyttämällä ultraäänihaudetta, johon mittapullot asetettiin 

folioon käärittyinä. Mittapullot olivat hauteessa 1 tunnin ajan, mutta kalvot eivät olleet 

tässä ajassa vielä liuenneet täysin, joten pidettiin mittapulloja hauteessa vielä 30 

minuuttia. Tämän jälkeen näytteet mitattiin UV-VIS-spektrofotometrilla 308 nm 

aallonpituudella. 

 

Taulukosta 6. huomataan, että farmakopean hyväksymisraja AV ≤ 15 ylittyy kaikilla 

merkittävästi. Huomataan kuitenkin, että pienemmillä pitoisuuksilla kalvojen laskettu 

hyväksymisarvo on merkittävästi lähempänä kuin annosjauheilla. Kaikkien kalvojen 

pienin ja suurin arvo pysyy myös ± 25 %:n sisäpuolella. Annosjauheilla ainoastaan 2 

mg:n annosjauheet pysyivät ± 25 %:n hyväksymisrajan sisäpuolella. 0,1 mg:n ja 0,5 mg:n 

annosjauheiden kohdalla keskiarvo on merkittävästi alle 100 %. 

Ekstruusiotulostusmenetelmän on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu tuottavan 

pienemmän annosvaihtelun omaavia lääkevalmisteita verrattuna annosjauheisiin (Öblom 

ym 2019). Myös Siven ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että samalla protokolalla 

valmistetuissa annosjauheissa oli väitettyä pienempi lääkeainepitoisuus.  

 

Annosjauheiden laskettu hyväksymisarvo laskee mentäessä suurempiin pitoisuuksiin 

(Taulukko 6.). Tähän syynä on hyvin todennäköisesti kaupallisen Marevan valmisteen 

suurempi pitoisuus, koska lisätyn laktoosin osuus on silloin pienempi. Syynä suurempaan 

hajontaan 0,1 mg:n ja 0,5 mg:n annosjauheiden pitoisuudessa voi hyvin olla 

jauhepartikkelien kokoero, jonka vuoksi jauheet eivät tasaisesti sekoitu keskenään (Tang 

ja Puri 2010). Suurempi Marevan pitoisuus näkyi myös selvästi mittapulloissa olevan 

nesteen värissä, sillä Marevan tableteissa käytetään erytrosiinia väriaineena tuomaan 

vaaleanpunainen väri tabletteihin. Annosjauheiden pitoisuusvaihtelua voitaisiin 

mahdollisesti parantaa partikkelikokoa tarkastelemalla.  
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Taulukko 6. Hyväksymisrajan (AV) laskussa käytetyt arvot ja laskettu hyväksymisraja. 

Kaavana käytettiin: AV = | M -  �̅�| + ks, jossa M oli otettu taulukosta 5. ja k oli 2,4. 

Hyväksymisraja oli AV ≤ 15. Annosjauheet 0,1 mg ja 0,5 mg sekä kalvo 0,1 mg, n = 10. 

Annosjauhe 2 mg sekä kalvot 0,5 mg ja 2 mg, n = 5. 
 

    0,1 mg kalvo 0,5 mg kalvo 2 mg kalvo 

Lääkeaineen 

määrä (% 

tavoitearvosta)    80,5/101,5/115,2 103,4/107,9/114,1 98,2/104,9/113,3 

min/�̅�/max 

s (%)   11,3 4,32 7,36 

AV (%)   27,11 16,75 21,1 

 
 

   
    0,1 mg jauhe 0,5 mg jauhe 2 mg jauhe 

Lääkeaineen 

määrä (% 

tavoitearvosta)    39,8/73,7/97,5 58,7/84,9/99,1 104,4/108,6/113,0 

min/�̅�/max 

s (%)   16,39 11,75 3,54 

AV (%)   64,10 41,83 15,58 

 

Kalvoja tarkasteltaessa varfariinin määrän keskiarvo nousee yli sadan prosentin. 

Jälkitarkastelussa voidaan todeta, että tässä on todennäköisesti syynä laskennallinen 

virhe. Lopullisiin testeihin valittiin toiselle petrimaljalle tulostuneita kalvoja, jotka olivat 

painavampia kuin ensimmäiselle petrimaljalle tulostuneet. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

on todettu kalvojen massan ja lääkeainemäärän korreloivan hyvin keskenään (Öblom ym. 

2019; Yan ym. 2020). Voidaan todeta, että varfariinin teoreettinen määrä on 

todennäköisesti laskettu väärin, koska tulostuksessa ei osattu huomioida ensimmäiselle 

petrimaljalle tulostuneiden kalvojen selvästi alhaisempaa massaa. Laskennallinen 

tulosteen massa onkin todennäköisesti liian alhainen, jolloin varfariinin määrä on yli 100 

%. Huomattiin, että pienemmillä pitoisuuksilla kalvojen keskiarvo oli lähempänä haluttua 

pitoisuutta ja suurin ja pienin arvo olivat lähempänä keskiarvo kuin saman vahvuisilla 

annosjauheilla (Kuva 7). Tämä johtuu siitä, että saman vahvuisten kalvojen 

varfariinimäärän keskihajonta oli selvästi pienempi verrattuna annosjauheisiin. 2 mg 

valmisteiden kohdalla pienimmän ja suurimman arvon ero oli annosjauheissa pienempi, 

mutta kalvojen keskiarvo oli lähempänä haluttua varfariinin määrää. Pienemmän 

hajonnan syynä on todennäköisesti kaupallisen valmisteen suuri määrä tuotteessa.  
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Kuva 7. Varfariinin suhteellinen määrä eri valmisteissa, sekä suurin ja pienin mitattu 

määrä suhteessa teoreettiseen määrään. Annosjauheet 0,1 mg ja 0,5 mg sekä kalvo 0,1 mg 

n= 10. Annosjauhe 2 mg sekä kalvot 0,5 mg ja 2 mg n= 5. 

 

Lopputulemana voidaan todeta, että pidemmän ajan puitteissa kalvoissa on potentiaalia 

saada laadullisesti parempia valmisteita kuin mitä nyt saatiin. Puolikiinteän aineen 

ekstruusion ehdoton etu on teoreettisen tilavuuden ja lääkeainemäärän korrelaatio, jonka 

vuoksi lääkeaineen määrä on helppo arvioida (Yan ym. 2020). Puolikiinteän aineen 

ekstruusion etuna on myös valmistamisen tapahtuminen matalissa lämpötiloissa, jolloin 

käytetty lääkeaine voi olla myös lämpöherkkä (Algahtani ym. 2019). Prosessia 

tarkastelemalla ja varfariinin teoreettisen määrän varmistamisella voitaisiin saada 

tuloksista merkittävästi parempia. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että 

Zmorphin tiheän tahnan ekstruusio (Thick Paste Extruder) ei tässä tapauksessa omaa 

tarpeeksi tarkkaa resoluutiota saavuttamaan tulosteille haluttua tarkkuutta koon suhteen, 

jolloin myös varfariinin määrässä on suurta hajontaa. 

 

3.10. Liukenemisnopeus 

 

Liukenemisnopeustesti tehtiin kaikille valmisteille (n=3) käyttäen Euroopan 

farmakopean liukenemisnopeustestiä kiinteille lääkemuodoille (2.9.3. 

Liukenemisnopeus; kiinteät lääkemuodot) tarkoitettua lapamenetelmää. Ensimmäistä 0,1 
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mg kalvojen liukenemisnopeustestiä suoritettaessa 30 sekunnin kohdalla ensimmäisestä 

näytteestä otettiin vahingossa 5 ml näytettä, joka huomioitiin tuloksia laskettaessa. 0,1 

mg:n kalvot näyttivät liukenevan hitaasti, joten päätettiin ottaa näyte vielä tunnin kohdalla 

ja lopulta vielä kolmen tunnin kohdalla, jotta voitiin varmistua varfariinin liuenneen 

kokonaan. 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvojen liukenemisnopeustesti tehtiin samalla tavalla, 

mutta viimeinen näyte otettiin 120 minuutin kohdalla. Annosjauheet liukenivat nopeasti 

ja viimeiset näytteet otettiin 60 minuutin kohdalla. 

 

Tutkimuksessa huomattiin, että 30 minuutin kohdalla 0,5 mg:n ja 2 mg:n kalvoista oli 

liuennut jo yli 80 %:a varfariinista (Kuva 8A). Annosjauheet liukenivat käytännössä heti 

(Kuva 8B), joten liukenemisnopeus kalvojen ja annosjauheiden välillä oli merkittävä. 

Standardisuoran negatiivisen vakion huomattiin vaikuttavan 0,1 mg sisältävien 

valmisteiden tuloksiin, koska näillä lopullinen varfariinin määrä jäi alle 100 %:n. Tämä 

johtui siitä, että varfariinin konsentraatio näyteastioissa oli niin pieni. Annosjauheissa 

huomattiin pitoisuuden ensin nousevan yli 100 %, josta se laski 100 %:n tuntumaan ja 

pysyi tasaisena testin loppuun asti. Syyksi oletettiin hetkellistä pitoisuusgradienttia, 

jolloin varfariini ei ole vielä aluksi ehtinyt jakautua tasaisesti koko näyteastiaan. 

Annosjauheiden kuvaajat olivat kuitenkin hyvin samanlaisia aikaisempiin tutkimuksiin 

nähden (Öblom ym. 2019). Liukenemisnopeus on sairaalaolosuhteissa tärkeä huomioida, 

sillä usein annosjauheet joudutaan sekoittamaan veteen nenä-mahaletkun kautta 

tapahtuvan annostelun vuoksi (Rautamo ym. 2020). Hidas liukenemisnopeus on aikaa 

vievää ja voi aiheuttaa tilanteen, jossa lääkeaine ei ole kerennyt täysin liueta veteen. 

Liukenematon lääkeaine voi jäädä sekoitusastiaan ja apuaineet voivat tukkia käytetyn 

nenä-mahaletkun (Beckwith ym. 2004; Rautamo ym. 2020). Tätä aihetta käsitellään vielä 

enemmän kohdassa 3.11.  
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Kuva 8. Liukenemisnopeuskuvaaja lääkevalmisteille. 500 ml vettä, keskiarvo ± 

keskihajonta (n=3); (A) kalvot ja (B) annosjauheet.  

 

Yllättävää oli kuitenkin kalvojen todella hidas liukeneminen, sillä 100 % saavutettiin 

vasta 60 minuutin kohdalla. Hidas varfariinin vapautuminen johtunee lämmittämisen 

aiheuttamasta dehydraatiota, joka selittää kalvojen liukenemistavan (Ford 1999). Kun 

kalvot laitetaan veteen, ne alkavat hydratoitua uudelleen, jolloin niiden rakenne muuttuu 

geelimäiseksi. Tällöin kalvon sisäpinnat eivät kostu ja lääkeaineen vapautuminen 

hidastuu. On hyvin todennäköistä, että kalvojen korkeutta madaltamalla liukenemista 

olisi voitu nopeuttaa, koska kalvojen tilavuuden ja pinta-alan suhde olisi suurempi 

(Reynolds ym. 2002). On myös todettu, että kuivaaminen korkeissa lämpötiloissa ja 
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HPMC:n suuri määrä vaikuttavat merkittävästi lääkeaineen vapautumiseen kalvoista 

(Visser ym. 2015). Tutkimuksen aikana kuitenkin huomattiin, että näihin muuttujiin ei 

voitu vaikuttaa tutkimuksen välineillä. Kalvojen ominaisuuksia olisi voitu parantaa myös 

erilaisella apuainekoostumuksella, kuten käyttämällä pullulaania, HPMC:a ja 

Polyvinyylipyrrolidonia (PVP) (El-Malah ja Nazzal 2013). Geelinmuodostajana olisi 

voitu käyttää HPMC:n sijasta HPC:a (Öblom ym. 2019; Sjöholm ym. 2020). Seokseen 

olisi voitu lisätä myös hajotusaineita kuten bentsalkoniumkloridi ja 

natriumlauryylisulfaatti (Irfan ym. 2016). Myös mikrokiteisen selluloosan käyttäminen 

hajotusaineena on todettu toimivaksi (Takeuchi ym. 2013). Sairaala-apteekin 

näkökulmasta on tärkeä huomioida, miten apuaineet soveltuvat lapsipotilaille ja 

käytettäväksi nenämahaletkussa. Tulevissa tutkimuksissa kuitenkin hajotusaineen käyttö 

olisi suositeltavaa. 

 

Kalvojen liukenemisnopeuskokeissa huomattiin kalvojen liukenevan eri tavalla riippuen 

siitä, miten ne asettuivat näyteastian pohjalle. Kalvot liukenivat geeliytymällä, jolloin 

geeliä irtosi hiljalleen pois kalvon pinnalta (Ford 1999). Osa kalvoista meni kaksin 

kerroin, jolloin liukeneva pinta-ala pieneni ja kalvon korkeus kasvoi. Toiset kalvoista taas 

jäivät kiinni näyteastioiden pohjaan, jolloin kalvo jäi lepattamaan lavan tahtiin. Tämä 

saattoi vaikuttaa liukenemisnopeuden suurempaan keskihajontaan testin alkuvaiheessa, 

mutta näin vähäisillä toistomäärillä ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, että se olisi ollut 

merkittävä. Kaikki kalvot kuitenkin liukenivat noudattaen hyvin samanlaista kuvaajaa. 

 

3.11. Nenä-mahaletkukokeet 

 

Sairaalaolosuhteissa on tärkeää, että käytetyt tuotteet voidaan annostella nenä-

mahaletkun kautta, jolloin lääkevalmisteessa käytetyt tuotteet eivät saa tukkia nenä-

mahaletkua (Beckwith ym. 2004; Rautamo ym. 2020). On myös tärkeää, että 

lääkevalmiste on helppo liuottaa pieneen määrään vettä, jos potilaan nestetasapainoa 

tarkkaillaan erityisesti. Sairaalassa tapahtuvaa nenä-mahaletkuannostelua mukailtiin 

tutkimalla, kuinka suuri määrä varfariinia saatiin nenä-mahaletkun läpi mittapulloon. 

Varfariinin määrää verrattiin valmisteiden etiketin mukaiseen määrään. Kalvoilla 
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varfariinia päätyi mittapulloon 75,28 % ja annosjauheilla 62,90 % (Taulukko 7.). 

Annosjauheiden huonoa määrää mittapulloissa selitti yhden näytteen merkittävästi 

alhaisempi varfariinin määrä (0,7 mg), joka laski tulosta merkittävästi. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa varfariinin määrä on ollut yli 90 % ( Sivén ym. 2017; Öblom ym. 2019). 

Kalvojen varfariinin määrä oli kuitenkin hyvin samaa luokkaa verrattaessa (Öblom ym. 

2019) vastaaviin tuloksiin. Syy eroavaisuuteen selittyy tässä tapauksessa todennäköisesti 

erilaisella koeasettelulla. Käytetty koeasetelma oli monivaiheisempi kuin aikaisemmissa 

tutkimuksissa, mikä todennäköisesti selittää pienemmän loppupitoisuuden. On kuitenkin 

selvää, että osa varfariinista ei läpäise nenä-mahaletkua. 

 

Taulukko 7. Nenä-mahaletkun läpi kulkeutunut varfariinin määrä, kun valmisteet (2 mg) 

oli liuotettu 2 ml:aan vettä. Tulokset esitettyinä keskiarvo ± keskihajonta, n=3. 

 

Formulaatio Keskiarvo (mg) 

Määrä suhteessa 

teoreettiseen (%) 

Annosjauhe 1,26 ± 0,44 62,90 

Kalvo 1,51 ± 0,12 75,28 

 

Saatujen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kalvojen ja annosjauheiden 

määrä mittapullossa oli hyvin samanlainen tällä koeasetelmalla. On kuitenkin todettava, 

että kalvojen liuottaminen koeputkessa kesti todella kauan ja sairaalaolosuhteissa 

kyseisen valmisteen käyttäminen olisi todella hankalaa. Annosjauheet liukenivat 

nopeasti, joten annostelu voi tapahtua myös nopeasti, joka on ensisijaisen tärkeää.  

 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lääkkeiden annostelun henkilökohtaistaminen tiedon ja tekniikoiden kehittyessä on yhä 

merkityksellisempää. Tarkemmilla annoksilla voidaan saavuttaa parempia tuloksia 

potilaiden lääkitsemisessä. Tämä haaste on ollut esillä etenkin lasten lääkkeissä. Tässä 

tutkimuksessa yritettiin valmistaa annosjauheiden rinnalle lääkeformulaatio, joka olisi 

valmistusajan ja helppokäyttöisyyden puitteissa mahdollista ottaa käyttöön sairaala-

apteekkien lääkevalmistuksessa. Kalvojen suunnittelussa pyrittiin myös huomioimaan 
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lastenlääkinnän erityistarpeet, kuten vähäinen apuaineiden määrä ja mahdollisuus 

annostella valmistetta nenä-mahaletkua käyttäen.  

 

Tutkimuksessa huomattiin, että kyseisen valmisteen tuottaminen oli paljon luultua 

hankalampaa. Tutkimuksen edetessä huomattiin, että kalvojen jakelutarkkuus osoittautui 

laitteen huonon resoluution vuoksi tutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi. Massan ja 

lääkeainemäärän on todettu olevan suoraan verrannollisia, joten jakelutarkkuuden on 

oltava tuotteen onnistumisen kannalta hyvä (Yan ym. 2020). Kuten tutkimuksessa on jo 

aiemmin todettu, tiettyjä asioita tarkastelemalla tuloksista olisi voitu mahdollisesti saada 

parempia. Voidaan kuitenkin todeta, että tulokset olivat lupaavia. Yksinkertaisella 

koostumuksella saatiin pienillä pitoisuuksilla pitoisuudeltaan parempia tuotteita kuin 

verratut annosjauheet. Myös nenä-mahaletkun osalta ei huomattu kahden tutkitun 

valmisteen välillä merkittäviä eroavaisuuksia. Liukenemisnopeus oli kalvoilla 

merkittävästi hitaampi annosjauheisiin verrattuna. Sairaalassa annosjauheet liuotetaan 

usein nesteeseen, joten hidas liukeneminen voi hankaloittaa työskentelyä sairaaloiden 

osastoilla. Liukenemisnopeuden säätämistä erilaisilla apuaineilla olisi hyvä tarkastella, 

jolloin niiden soveltuvuus sairaalaympäristössä olisi parempi. Yksi syy huonolle 

liukenemisnopeudelle on todennäköisesti myös kalvojen paksuus ja leveys. Suurikokoiset 

kalvot voivat myös olla hankalia annostella lapsille, mikä ei ole ex tempore valmistuksen 

kannalta suotavaa. Tässä tutkimuksessa yritettiin myös nopeuttaa kalvojen tuotantoa 

kuivaamalla ne korkeassa lämpötilassa, mikä nopeutti kalvojen kuivumista, kuten 

oletettiin. Kuivaus teki kalvoista kovia, joka vaikutti kalvojen liukenemisnopeuteen. 

Kuivaamisessa säästettävä aika ei kuitenkaan ole merkittävä koko prosessia 

tarkasteltaessa, sillä seos valmistettiin edellisenä päivänä. Kalvojen valmistusaika oli siis 

yli vuorokauden. Annosjauheiden valmistus on paljon yksinkertaisempaa, joten 

valmistusaika on selvästi lyhyempi kalvoihin verrattaessa, mikä tekee niistä tässä 

tapauksessa merkittävästi parempia ex tempore -valmistusta ajatellen. Annosjauheita on 

käytetty aikaisemmin lasten lääkinnässä, joten ne on todettu toimiviksi. Näiden kahden 

lääkemuodon kohdalla voidaan todeta annosjauheiden olevan käytännöllisempiä. 
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Jatkotutkimusten kannalta olisi kuitenkin tärkeää tutkia erilaisten lääkeaineiden käyttöä 

3D-tulostimilla tai pohtia muita tulostusmenetelmiä kuten sideaineruiskutus sekä 

mustesuihkutulostuksen tai sulakerrosmuotoilun (fused deposition modeling, FDM) 

sopivuutta ex tempore -valmistukseen. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että ex 

tempore -valmistuksessa voitaisiin siirtyä puolivalmisteiden käyttöön, kuten esimerkiksi 

erilaisten valmistaikinoiden kanssa. Tällöin lääkevalmistus tilaa yksikköönsä 

jauhepohjan, johon lisätään liuotinaine. Valmis seos laitetaan tulostimeen ja halutun 

kokoiset tuotteet tulostuvat ulos. On mahdollista, että tulevaisuudessa 

lääkevalmistusyksiköt ovat pieniä lääketehtaita valmistamassa henkilökohtaisia 

lääkevalmisteita potilaiden tarpeisiin.  
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1      JOHDANTO 

 

Viimeisen 20 vuoden aikana ihmisten lääkehoito on kehittynyt enemmän ja enemmän 

yksilöllisemmäksi ja samalla lääkkeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi (Schork 

2015). Lääkärit ovat huomanneet lääkkeiden yksilöllisen säätelyn yhä tärkeämmäksi 

osaksi lääkehoitoa. Lääkevalmisteissa on lisättynä useita apuaineita, jotka ovat 

formulaation toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeitä (Trenfield ym. 2018b). Joskus 

kuitenkin valmiit lääkevalmisteet eivät sovi potilaalle ja pelkkä tabletin puolittaminen ei 

riitä takaaman lääkehoidon tehokkuutta ja turvallisuutta.  

 

Suomessa sairaala-apteekeilla, osalla yksityisapteekeista ja Yliopiston Apteekilla on 

omaa lääkevalmistusta, joissa voidaan valmistaa niin kutsuttuja ex tempore -valmisteita, 

joille ei ole myynnissä vastaavaa valmistetta; markkinoilla oleva vahvuus on väärä tai 

potilas ei voi jostain muusta syystä käyttää tuotetta. Ex tempore -valmisteiden lisäksi 

valmisteita voidaan valmistaa myös varastoitavaksi. Lääkelain mukaan sairaala-

apteekilla ja avopuolen apteekeilla on vastuu lääkkeiden valmistamisesta tarpeen 

vaatiessa (Lääkelaki luku 1 1§).  Vuonna 2007 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 

yleisimmät yksityisapteekeissa myydyt suun kautta annosteltavat ex tempore -valmisteet 

olivat liuokset ja annosjauheet (Niskanen ja Häkkinen 2010).  

 

3D-tulostaminen on yleinen tapa valmistaa pieniä yksityiskohtaisia tuotteita nykypäivänä 

ja sen käyttämistä lääkevalmistuksessa on myös pohdittu (Gokhare ym. 2017). Kyseinen 

menetelmä koostuu aina ohjelmistosta, jonka avulla suunnitellaan haluttu rakenne. Kun 

tämä rakenne on suunniteltu, valitaan jokin aine, jolla kyseinen ohjelmoitu tuote voidaan 

rakentaa. Rakentaminen tapahtuu siihen tarkoitetulla laitteella. Tulostusmenetelmistä 

kerrotaan tarkemmin myöhemmissä kappaleissa.  Vuonna 2015 ensimmäinen 3D-

tulostettu lääkevalmiste Spritam sai myyntiluvan Yhdysvalloissa (Szczerba 2015). 

Suomessa 3D-tulostamista on tutkittu yliopistotasolla, mutta myyntiluvallisia valmisteita 

sen avulla ei ole vielä Suomessa (Sandler ym. 2011).  

 

3D-tulostamisella olisi todella paljon erilaisia mahdollisuuksia sairaalaympäristössä, 

jossa eri vahvuisia valmisteita tehdään päivittäin. Parhaimmassa tapauksessa tulostimeen 
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olisi tallennettu halutun tuotteen valmistusprosessi, joka alkaisi nappia painamalla. 

Farmasianalalla menetelmän käyttökohde olisi nimenomaan pienimuotoisessa 

lääkevalmistuksessa kuten yliopistosairaaloiden lääkevalmistusyksiköissä. 3D-

tulostamalla voidaan valmistaa yksittäisiä lääkeannoksia ja muokata niiden 

ominaisuuksia halutunlaisiksi. Esimerkiksi lääkeainekuljettimien huokoisuutta ja muotoa 

on mahdollista muokata halutunlaiseksi, jolloin valmisteeseen voidaan lisätä enemmän 

vaikuttavaa ainetta ja sen vapauttamista voidaan säädellä (Goyanes ym. 2015; Khaled 

ym. 2018a; Trenfield ym. 2018a). Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi on myös 

mahdollista suunnitella valmiste, joka sisältää useampaa lääkeainetta, jolloin potilas voi 

saada kaikki tarvittavat lääkkeet yhdessä tabletissa (Alhnan ym. 2016; Algahtani ym. 

2019).  

 

Sairaalaympäristössä lääkkeiden ja formulaatioiden on pystyttävä mukautumaan 

potilaiden erikoisempiin tarpeisiin. Lapsipotilaat ovat yleinen ryhmä, jossa tarvitaan 

usein nopealla aikataululla pieniä ja tarkkoja annosvahvuuksia käyttöön (Santamäki ym. 

2012; Rautamo ym 2020). Lapsipotilailla voi pienen vahvuuden lisäksi olla käytössään 

nenämahaletku tai perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma-nappi (PEG-nappi), 

jotka on otettava huomioon lääkkeen annostelussa. Esimerkiksi monissa tableteissa 

käytetty mikrokiteinen selluloosa voi turvotessaan tukkia nenämahaletkun, joka on jo 

valmiiksi halkaisijaltaan todella kapea. Lapsipotilailla apuaineiden käyttäminen on 

muutenkin vaativampaa, sillä monet aikuisille sopivat apuaineet voivat olla vaaraksi 

lapsille (Ernest ym. 2007).  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää erilaisten 3D-

tulostusmenetelmien sopivuutta sairaalakäyttöön. Aluksi on tarkoitus tutkia 3D-

tulostinten ominaisuuksia ja niillä tehtävien lääkevalmisteiden valmistusprosessia. 

Lääkeaineiden kanssa on huomioitava lopputuotteen turvallisuus, joten kaikki 

tulostusmetodit eivät todennäköisesti sovi kaikille lääkeaineille. Osana tätä 

kirjallisuuskatsausta tavoitteena on myös selvittää, kuinka 3D-tulostimissa käytetyt 

apuaineet soveltuvat lastenlääkintään. Myöhemmin katsauksen aikana pohditaan myös 

Lääkeviranomaisen näkemystä 3D-tulostamiseen ja kuinka 3D-tulostamisessa voidaan 
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varmistua lopputuotteen oikeellisuudesta. Katsauksessa keskitytään välittömästi 

lääkeainetta vapauttaviin ja suun kautta annosteltaviin valmisteisiin. 

 

 

2      3D-TULOSTUSMENETELMIÄ 

 

3D-tulostusmenetelmiä on olemassa useita, mutta tähän kirjallisuuskatsaukseen on rajattu 

menetelmät, joilla on huomattu olevan potentiaalia lääkkeiden tulostamiseen. 

Tammikuussa 2020 Azad ym. julkaistussa tutkimuksessa oli listattu millä tavoin eri 3D-

tulostustekniikoiden käyttö on jakautunut farmasian alalla. Ylivoimaisesti käytetyimmät 

tavat ovat suulakepuristukseen (extrusion) perustuvat menetelmät, joiden osuus oli 83,17 

% löydetyistä artikkeleista (202) ja toiseksi yleisin oli mustesuihkutulostus (inkjet) ja 

jauhepeti (powder bed) (9,90%). Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään näiden 

tulostustapojen tarkasteluun niiden yleisyyden takia. 

 

2.1      Mustesuihkutulostus 

 

Mustesuihkutulostus on perinteinen tulostamisen muoto, jossa ruiskun läpi johdetaan 

mustetta halutulle alustalle (Li ym. 2015). Mustesuihkutulostamisella voidaan annostella 

hyvin täsmällisiä määriä mustetta. Lääkkeiden valmistuksessa mustesuihkutulostus on 

vielä hyvin uusi menetelmä ja sen käyttöön liittyy paljon erilaisia haasteita, joihin 

paneudutaan enemmän jäljempänä. Usein mustesuihkutulostus jaetaan jatkuvaan 

mustesuihkutulostukseen (continuous inkjet printing, CIJ) ja tippa käskystä 

tulostusmenetelmään (drop on demand, DoD) (Li ym. 2015; Scoutaris ym. 2016). Näiden 

kahden menetelmän erona on CIJ jatkuvuus eli laite päästää tippoja jatkuvasti tietyllä 

tahdilla, kun DoD-menetelmässä tipan ruiskutuksen jälkeen säiliö täytetään uudestaan. 

Täytön jälkeen tulostusprosessi alkaa alusta. Pääosin menetelmät ovat hyvin toistensa 

kaltaisia ja suurin ero on käytetyssä ruiskupäässä (Li ym. 2015). Ruiskupäistä yleisimmät 

ja tässä katsauksessa käsitellyt ovat lämpömustesuihkutulostus (kuva 1) ja 

pietsoelektrinen mustesuihkutulostin (kuva 2). Kirjallisuudesta löytyy myös 

elektrostaattinen, elektrohydrodynaaminen, venttiilinen ja akustinen menetelmä. Kuvassa 

3 on tarkemmin kuvattu jatkuvan tulostuksen prosessia. 
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2.1.1      Toimintamekanismi 

 

Mustesuihkutulostuksen periaate on suhteellisen yksinkertainen. Pyritään saamaan tietty 

määrä mustetta tiettyyn paikkaan. Tässä kappaleessa syvennytään enemmän 

pietsoelektriseen ja lämpöön perustuviin tulostusmenetelmiin ja käsitellään, miten CIJ 

menetelmän toimintamekanismi eroaa DoD-menetelmän toimintamekanismista. 

 

 

 

Kuva 1. Lämpöön perustuvan mustesuihkutulostuksen toimintamekanismi. Lämpöön 

perustuvassa mustesuihkutulostuksessa ruiskussa on kuumennin, joka on sijoitettu sivulle 

(C, side-shooter) tai päälle (B, roof-shooter). Kuumennin lämmittää nestettä, johon 

syntyy tämän seurauksena kupla, joka työntää paineen vaikutuksesta musteen ulos 

ruiskusta, jolloin kupla puhkeaa ja säiliö täyttyy jälleen musteesta (A, 1–5). 

Lämmityksessä kuumennin lämmitetään nopeasti 350–400℃. Tämä menetelmä on usein 

käytössä DoD-menetelmissä. Kuva mukaillen Li ym. (2015) 
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Kuva 2. Pietsoelektrinen mustesuihkutulostus. Tässä menetelmässä pietsokeraaminen 

levy on tärkeässä roolissa. Levy on erotettu musteesta ohuen kalvon avulla. Keraamiseen 

levyyn aiheutetaan sähköimpulssi, joka saa levyn muotoutumaan uudelleen ja aiheuttaa 

mustekammion pienentymisen ja muste puristuu ulos ruiskun kärjestä. Erilaiset 

pietsoelektriset toimintatilat: A Puristustila B. taivutustila C. työntötila D. leikkaustila. 

Kuva mukaillen Li ym. (2015) 

 

 

Kuva 3. Jatkuva mustesuihkutulostus. Usein tämän menetelmän tulostin jaetaan kahteen 

osaan: tulostinpää ja ohjain. Ohjainosa koostuu päätankista ja erilaisista pumpuista sekä 

paineenlaskuventtiilistä. Ohjainosan tehtävänä on säätää musteen painetta ja 

konsentraatiota. Kuva mukaillen (www.keyence.com 5.9.2020) 

http://www.keyence.com/
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Jatkuvassa mustesuihkutulostuksessa mustetta suihkutetaan tasaisella tahdilla, kun taas 

DoD-menetelmässä tipat poistuvat suuttimesta säädellysti (Li ym. 2015). Pietsoelektrinen 

menetelmä on yleisimmin käytetty tapa CIJ menetelmässä, sillä varausten avulla voidaan 

ohjata mustepisaroiden liikettä koko ajan (www.keyence.com, 5.9.2020). Päätankkiin 

(kuva 3,1) kerätään kaikki tulostuksessa käytetty muste, kuten mustesuihkutuksessa 

poistokouruun (kuva 3,9) joutunut käyttämätön muste. Päätankkiin sekoitetaan mustetta 

ja liuotinainetta, joiden avulla saadaan musteelle haluttu konsentraatio. Päätankista muste 

viedään pumpun (2) avulla paineenlaskuventtiiliin, jossa säädetään musteen painetta. 

Paineenlaskuventtiilin jälkeen muste lasketaan tulostinpäähän, jossa ensimmäisenä 

pietsoelektrinen elementti (4) tekee musteesta varauksettoman, jolloin mustepartikkelit 

erottuvat toisistaan. Varauksettomat partikkelit ruiskutetaan suuttimesta (5) suoraan 

elektrodilevyjen (6) väliin, joissa niihin aiheutetaan negatiivinen varaus. Varautuneet 

mustepartikkelit lentävät nyt elektrodilevyjen (8) väliin, joiden tehtävä on kohdistaa 

muste haluttuun pisteeseen. Näiden kahden erilaisen elektrodilevysysteemin välissä on 

varaussensori, joka huolehtii mustepartikkelien varauksen oikeellisuudesta. Huonot 

mustepisarat ohjautuvat poistokouruun (9), josta ne pumpataan (10) takaisin päätankkiin 

(1).  

 

Kuvissa 1 ja 2 on kerrottu kuinka lämpöön perustuva ja pietsoelektrinen menetelmä 

toimivat. Molemmissa tehdään impulssi, jolloin muste tippuu ulos suuttimesta, kun 

kyseessä on DoD-menetelmä (Li ym. 2015). Jatkuvassa tulostuksessa mustetta virtaa 

jatkuvasti ulos ruiskusta, mutta ruiskutusta alustalle säädellään. Tämän takia poistokouru 

(kuva 3) on tärkeässä roolissa, kun mustepisaroita ei ohjata alustalle. DoD-menetelmässä 

suutin päästää pisaran, kun säiliöön muodostuu painetta ja pisara työntyy siten ulos. On 

tärkeää ymmärtää, että mustesuihkutulostusmenetelmien erona on vain prosessin 

jatkuvuus, joka johtuu laitteiston erilaisuudesta. DoD-menetelmässä kuvien 1 ja 2 ruiskut 

täytetään musteella ja ruisku vapauttaa musteen säädellysti. 

 

2.1.2      Tärkeimmät parametrit 
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Kuten aiemmin on mainittu, mustesuihkutulostusmenetelmällä on merkittävä vaikutus 

lopputuloksen kannalta. Jatkuvassa tulostuksessa on erilaisia ongelmakohtia kuin DoD-

menetelmissä. Esimerkiksi jatkuvassa tulostuksessa lääkeaine kiteytyy herkemmin 

suuttimen päähän (Thabet ym. 2018). Molempien haasteena on kuitenkin oikeanlaisen 

musteen valmistaminen. Musteen valmistuksessa on huomioitava erilaisia parametrejä, 

jotta lääkeaine pysyy liuenneena koko prosessin ajan. Valmistuksessa on siis huomioitava 

mahdollisuus myös sille, että prosessin aikana musteen ominaisuudet saattavat muuttua. 

Lopputuotteen pitäisi vielä lopulta saavuttaa sopiva kontaktikulma alustan kanssa, jotta 

valmisteesta saadaan käyttökelpoinen (Li ym. 2015; Thabet ym. 2018). 

 

Pietsoelektrisessä menetelmässä tarkastellaan musteen pintajännitystä, tiheyttä ja 

dynaamista viskositeettia (Jang ym. 2009; Scoutaris ym.  2016). Kuvasta 3 voidaan 

huomata, että tulostuksessa musteen varaus on vakio ja tämä voidaan taata varaussensorin 

avulla. Tämän vuoksi tärkeimmät parametrit ovat edellä mainitut pintajännitys, tiheys ja 

dynaaminen viskositeetti, joiden suhteesta toisiinsa on luotu Z-arvo (kaava 1). Z-arvon 

avulla voidaan ennustaa musteen sopivuus tulostukseen. Kokeellisesti on määritetty, että 

sopivan mustekoostumuksen Z-arvo asettuu 4 ja 14 välille.  

 

Kaava 1. 

𝑍 =
1

𝑂ℎ
 , jossa  𝑂ℎ =

𝑛

√𝐷𝜌𝜎
 

 

n= Viskositeetti 

D= Suuttimen kärjen halkaisija 

ρ= Tiheys 

σ=Pintajännitys 

 

Z-arvo antaa parhaimmat ennustukset, kun viskositeetti on matala (Jang ym. 2009). Z-

arvon käyttäminen ei kuitenkaan ole aukotonta, sillä pintajännityksen ollessa pieni 

musteen koheesio vähenee. Koheesion väheneminen aiheuttaa herkemmin satelliittipisara 

-nimisen ilmiön (kuva 4). Usein satelliittipisara muodostuu, kun Z-arvo on yli 14. 
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.  

Kuva 4. Satelliittipisaran muodostuminen. Yleisin ongelma musteen valmistuksessa on 

satelliittipisaran muodostuminen, eli musteen hännän jääminen suuttimeen, jolloin se 

irtoaa kahdessa osassa (kuvan oikea puoli). Kuvan vasemmassa osiossa pienempi pisara 

saavuttaa pääpisaran ja alustaan osuva pisara on oikeanlainen. Kuva muunneltuna Jang 

ym. (2009) 

 

Lämpöön perustuvissa mustesuihkutulostimissa pisaran kokoon vaikuttaa 

lämpötilagradientti, lämpöpulssin frekvenssi, viskositeetti ja jännite (Scoutaris ym. 

2016). Kuumenemisvaihe on tärkeä prosessiparametri, sillä sen kestolla on paljon 

vaikutusta. Liian pieni jännite kuumennuskohdassa ei aikaansaa haluttua kiehumista. 

Myöskään lämmön nostaminen korkeaksi nopeasti ei saa aikaan kiehumista, joka 

aiheuttaisi paineen, joka työntäisi musteen ulos ruiskusta. Muuten 

lämpömustesuihkutulostuksen ja pietsoelektrisen tulostuksen välillä ei ole merkittäviä 

eroavaisuuksia. 

 

2.1.3      Edut ja haasteet 

 

Oikea suhde tulostimeen syötetyn musteen ja tulostuksessa annostellun musteen välillä 

on tunnettava, jotta tulosteen annosvahvuutta voidaan hallita lämpöön perustuvassa 

mustesuihkutulostuksessa (Vuddanda ym. 2018). Tässä oli käytetty lämpöön perustuvaa 

mustesuihkutulostinta. Tässä menetelmässä ongelmana on, että lääkeaine voi kiteytyä 

ruiskun kärkeen. Ruiskun kärkeen kiteytymisen riski on suurempi, kun liuos on kylläinen 

tai ylikylläinen. Kiteytyminen voi tapahtua myös kuivumisprosessin aikana, jolloin 

valmiste menee pilalle, sillä tavoitteena on pitää lääkeaine amorfisessa muodossa 

Vuddanda ym. (2018) huomasivat varfariinia käyttäessä, että kiteytymistä ei tapahtunut 

ja sen epäiltiin johtuneen varfariinimolekyylien hajaantumisesta molekyylitasolla tai 

liukenemisesta hydroksipropyylimetyyliselluloosaan (HPMC). 
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Mustesuihkutulostuksessa ongelmana on liuotinten käyttö, jos lääkeaine ei liukene hyvin 

musteeseen. Usein liuottimet ovat myrkyllisiä ja niiden on annettava haihtua kokonaan 

pois ennen kuin valmisteet voidaan ottaa käyttöön. Tulosteita voidaan joutua 

kuivattamaan yön yli, joten kuivumisaika hidastaa valmisteen käyttöönottoa merkittävästi 

(Boehm ym. 2014). Kuivumiseen voidaan vaikuttaa sillä, kuinka paljon lääkeainetta on 

saatu lastattua musteeseen tai käyttämällä jonkinlaista lämmitinmekanismia 

nopeuttamaan kuivumisprosessia ( Sadia ym. 2016; Azad ym. 2020).  

 

Mustesuihkutulostuksen haasteena on löytää kyseiseen tulostusprosessiin sopiva 

tulostuspää. Lämpömustesuihkutulostuksessa lämpötila nousee yli 300 asteen, jolloin 

monet lääkeaineet hajoavat ja menettävät tehonsa (Li ym. 2015). Vaikka lämpötilan 

nousu onkin vain hetkellistä, on varmistettava, että aine ei tuhoudu käytön seurauksena. 

Tätä ongelmaa ei ole samalla tavalla pietsoelektrisessä tulostuksessa, koska se ei perustu 

lämpötilan aiheuttamaan paineen nousuun.  

 

Mustesuihkutulostuksella on saatu annosteltua aineita tarkasti myös pieniä määriä, miksi 

sen käyttäminen kapean terapeuttisenalueen lääkeaineilla on myös hyvin perusteltua 

(Buanz ym. 2011). Salbutamolilla tehdyssä tutkimuksessa tulostetut lopputuotteet olivat 

aina +/- 5% teoreettisesta annoksesta, mutta jos tulostusta jatkettiin pidemmän aikaa 

jatkuvalla syötöllä, huomattiin että seuraavat annokset eivät enää pysyneet halutuissa 

rajoissa, vaan annosten pitoisuus laski alle sallitun vaihteluvälin. Tutkijat olivat 

käyttäneet Brittiläistä farmakopeaa, jossa 5% vaihteluväli sallittiin, mutta Euroopan 

farmakopea ei hyväksy näin suurta vaihtelua. Valmistuksessa pitäisi taata, että tuotteet 

olisivat aina saman vahvuisia, joten annokset eivät voi muuttua prosessin aikana. 

 

Mustesuihkutulostuksessa etuna on myös, että tulostus voidaan tehdä monenlaisille 

alustoille kuten valmiille suussa sulavalle kalvolle tai sitten voidaan käyttää alustana 

mikroneuloja, joihin muste voidaan ruiskuttaa (Boehm ym. 2014). Erilaisten alustojen 

käyttäminen mahdollistaa sen, että alustana voitaisiin todennäköisesti käyttää myös 

erilaisia nanokuljettimia, joiden avulla voidaan parantaa aktiivisen aineen tehoa 

elimistössä ja saadaan paremmin kohdennettua hoito oikeisiin paikkoihin. Boehm ym. 

(2014) tutkimuksessa mikonatsolia sisältävää mustetta ruiskutettiin mikroneuloihin.  
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Valmisteen tehoa tutkittiin in vitro ja huomattiin niiden estävän Candida albicans hiivan 

kasvua maljoilla. 

 

2.1.4      Apuaineet 

 

Thabet työryhmineen tutki enalapriiliä sisältävien suussa hajoavien kalvojen tuottamista 

jatkuvalla mustesuihkutulostusmenetelmällä (Thabet ym. 2018). Musteet sisälsivät 

erilaisia määriä polyetyleeniglykolia (PEG) ja vesi-etanoli- tai vesi-metanoli-seoksia. 

Tässä tutkimuksessa musteeseen oli lisätty myös metyleenin sinistä helpottamaan 

tutkimusta. Vesi-metanolipohjainen muste ja vesipohjainen muste todettiin parhaiksi 

vaihtoehdoiksi valmistukseen viskositeetin (vesi 12,6 +/- 0,10 mPas vesi-metanoli 11,8 

+/- 0,20 mPas) ja pintajännityksen (vesi 42,25 +/- 0,05 mN/m, vesi-metanoli 33,03 +/- 

0,06 mN/m) vuoksi.  

 

 Jang ym. (2009) tutkimuksessa tutkittiin erilaisten seosten sopivuutta 

mustesuihkutulostukseen. Käytetyimmät aineet olivat etyleeniglykoli ja vesi, joilla oli 

tehty monenlaisia yhdistelmiä. Tutkimuksessa oli käytetty myös glyseroli-vesi-seosta 

(0,66:0,33). 

 

Buanz ym. (2011) tutkimuksessa käytettiin glyserolia apuaineena veden kanssa tuomaan 

viskoosiutta. Lääkeaineena käytettiin salbutamolia ja parhaat tulokset saavutettiin 

viskositeetin ollessa 1,1 ja 1,5 mPas välillä. Tällöin glyserolin konsentraatio oli 10–20 % 

välillä. Glyserolia käytettiin tässä sitomaan vettä ja tuomaan musteeseen lisää 

viskositeettia.  

 

Edellä käsitellyissä tutkimuksissa oli monenlaisia apuainekoostumuksia. Kaikissa 

tutkimuksissa oli käytetty liuotinta takaamaan lääkeaineen liukeneminen ja myös 

musteen viskositeettia säädeltiin erilaisten polymeerien avulla.  
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2.2      Sideaineruiskutus 

 

Sideaineruiskutuksessa jauhetta levitetään ohuita kerroksia päällekkäin käyttämällä 

jauhekerrostusmenetelmää tai jauheruiskumenetelmää (Alhnan ym. 2016). Nimi tulee 

siitä, että menetelmässä käytetään sidosainetta, joka saa jauhepartikkelit pysymään 

yhdessä. Sideaineruiskutus menetelmän avulla on valmistettu ensimmäinen myynnissä 

oleva 3D-tulostettu valmiste Spritam (levetirasetaami) (www.aprecia.com). Spritamin 

valmistuksessa on käytetty uutta ZipDose-teknologiaa, joka mahdollistaa valmistetulle 

tabletille monia hyviä ominaisuuksia, kuten huokoisen rakenteen ja mahdollisuuden 

säätää tabletin vahvuutta potilaskohtaisesti. Zipdose-teknologia tarkoittaa siis 

jauhekerrosten kiinnittämistä toisiinsa, jolloin kerroksista tulee hyvin huokoisia, joten 

siihen voidaan helposti lisätä suuria määriä lääkeainetta. Valmisteiden toinen etu on se, 

että ne on helppo nauttia, sillä tabletin rakenne hajoaa muutamissa sekunneissa pieneen 

määrään vettä tai sylkeä. Tämän vuoksi kyseinen teknologia on ollut 

vallankumouksellinen. 

 

2.2.1      Toimintamekanismi 

 

Sideaineruiskutus perustuu mustesuihkutulostukseen, sillä sitomiseen käytetty ruiskupää 

on toiminnaltaan hyvin samanlainen kuin mustesuihkutulostuksessa (Norman ym. 2017; 

Trenfield ym. 2018a). Sideaineruiskutustulostukseen kuuluu yleensä viisi vaihetta.  
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Kuva 5. Sideaineruiskutus-menetelmän toimintamekanismi. Sideaineruiskutuksessa 

tulostinpäästä ruiskutetaan pisaroita rakennusalustan päällä olevalle jauhepedille. Sitten 

rakennusalustaa lasketaan, minkä jälkeen telalla lanataan uusi jauhekerros edellisen 

päälle. Sama toistetaan uudestaan niin monta kertaa, että saadaan halutun korkuinen 

lopputuote. Kuvassa vihreä lieriö kuvaa valmistuvaa tablettia. Kuva muokattu artikkelista 

Trenfield ym. (2018).  

 

Tulostimen suutin liikkuu xy-akselilla ja suihkuttaa valittua sidonta-ainetta väljän 

jauhepedin päälle (Trenfield ym. 2018a). Sidonta-aine aikaansaa jauhepedin 

kovettumisen. Kuvassa 5 vihreä kohta on sidonta-aineen aiheuttama kovettumakohta. 

Tabletti alkaa siis muotoutua näiden kovettumakohtien päälle kerros kerrokselta. 

Rakennusalusta liikkuu z-akselin suuntaisesti. Kiinteytymisprosessin jälkeen ohut 

jauhekerros levitetään aiemman jauhekerroksen päälle telan avulla. Edellä oleva prosessi 

toistetaan niin useasti, että saadaan valmistettua kolmiulotteinen tabletti. Tässä vaiheessa 

valmis tuote siirretään pois jauhepediltä ja ylimääräinen jauhe poistetaan. Lopullisesti 

esineen pysyvyys saavutetaan termisellä sintraamisella, jolloin liuottimet saadaan 

haihdutettua pois.  

 

2.2.2      Tärkeimmät parametrit 

 

Sideaineruiskutuksessa käytetään usein tippa käskystä -menetelmää (Trenfield ym. 

2018a). Usein käytetään pietsoelektristä tai lämpöpäistä suutinmallia. Näiden 
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toimintamekanismit on selitetty tarkemmin kohdassa mustesuihkutulostus. 

Sideaineruiskutuksen onnistuminen riippuu monesta tekijästä, joten prosessissa on 

huomioitava monenlaisia parametrejä. Sideaineen kanssa toimitaan hyvin samalla tavalla 

kuin mustesuihkutulostuksessa, mutta suihkutettavan nesteen on toimittava myös sitojana 

jauhepartikkelien välillä, joka asettaa tietynlaisia ongelmia, kun pohditaan sidonta-aineen 

koostumusta.  

 

Sideaineruiskutustulostuksessa tärkeimpiä parametrejä ovat viskositeetti, pintajännitys ja 

saturoituminen. Ideaalissa sidosaineessa viskositeetti on tarpeeksi alhainen, sillä 

tulostuspäissä työntävä voima on usein melko pieni, jolloin sidosainetta ei saada 

puristettua ulos suuttimesta.  

 

Myös jauheen ominaisuudet on huomioitava, sillä etenkin jauheen valuvuus vaikuttaa 

merkittävästi lopulliseen tuotteeseen. Sideaineruiskutuksessa tabletit muodostuvat 

kerroksittain, mikä erottaa sen selvästi tabletoinnista, jossa jauhe puristetaan tiiviiksi 

kappaleeksi. Kuitenkin monet tabletointiin liittyvät parametrit ovat vahvasti läsnä myös 

tässä menetelmässä. Sideaineruiskutuksen yhteydessä puhutaan usein myös green 

strength -käsitteestä, jolla tarkoitetaan kuinka paljon voimaa, tarvitaan lopullisen 

maksimilujuuden saavuttamiseksi. Partikkelikoon kasvaessa green strength laskee ja 

toisin päin.  

 

Jauhepartikkeleiden kokojakauman on oltava pientä, jotta valuvuus ja muut ominaisuudet 

pysyvät ennustettavina. Partikkeleiden koolla on merkitystä myös vettymisen kannalta, 

joten tähän on kiinnitettävä huomiota prosessin aikana.  

 

Kostuminen on lopputuotteen onnistumisen kannalta merkittävä, sillä sidonta-aineen on 

päästävä liukumaan jauhepartikkeleiden väleihin, jotta lopullisesta tuotteesta saadaan 

tarpeeksi luja (Chen ja Zhao 2016). Huono kostuminen voi aiheuttaa jauhekerrosten 

uudelleen järjestäytymistä, mikä ei ole 3D-tulostuksen kannalta toivottavaa. Kun jauheen 

ja sidonta-aineen ominaisuudet on saatu toimiviksi, on vielä onnistuttava 

suunnittelemaan, kuinka ne toimivat yhdessä. On ensisijaisen tärkeää, että saadaan sopiva 

saturaatioarvo. Saturaation vaikuttavat ilman ja sideaineen suhde (kaava 2). Usein 
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saturaatio lasketaan pakkautumisasteen avulla (kaava 3). Pakkautumisaste kertoo, kuinka 

suuren osan jauhe täyttä huokoiseen rakenteeseen jäävästä tilasta.  Liika saturoituminen 

johtaa ei-toivottuun muotoon, kun partikkeleita kiinnittyy liikaa toisiinsa. Liian vähäinen 

saturoitumisen takia partikkelit taas eivät kiinnity toisiinsa toivotusti ja tulostus 

epäonnistuu.  

 

Kaava 2. Saturaatioon vaikuttavat tekijät ja pakkautumisasteen kaava. 

𝑆 =
𝑉𝑠𝑖𝑡𝑜𝑗𝑎

𝑉𝑖𝑙𝑚𝑎
=

𝑉𝑠𝑖𝑡𝑜𝑗𝑎

(1−𝑃𝑅)×𝑉𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä
                                                                2 

 

𝑃𝑅 =
𝑉𝑗𝑎𝑢ℎ𝑒

𝑉𝑗𝑎𝑢ℎ𝑒+𝑉𝑖𝑙𝑚𝑎
                                                                               3 

S = Saturaatio 

PR = Pakkautumisaste 

Vsitoja = Sitoja-aineen tilavuus 

Vilma = Ilman tilavuus 

Vkiinteä= Kiinteän kappaleen tilavuus 

Vjauhe = Jauheen tilavuus 

 

2.2.3      Edut ja haitat 

 

Sideaineruiskutus on ainut menetelmä, jolla on valmistettu myyntiluvallinen 

lääkevalmiste. Sen perusteella voidaan olettaa, että menetelmä on toimiva lääkkeiden 3D-

tulostamista varten. Kuitenkin tässä menetelmässä on hyvin pitkälti samat ongelmat kuin 

mustesuihkutulostuksessakin. 

 

Lääkevalmistusta ajatellen sideaineruiskutuksessa on etuna mahdollisuus valmistaa 

huokoisia rakenteita, joissa on suurempi pinta-ala, jolloin liukeneminen tapahtuu 

mahdollisesti nopeammin. Tuotteeseen saadaan myös paljon lääkeainetta. 

Jauheseoksessa voi olla niukkaliukoisia lääkeaineita, jotka muun jauheseoksen avulla 

saadaan paremmin liukenemaan ja niukkaliukoisetkin lääkeaineet voidaan saada 

käyttöön. Tämä menetelmä antaa myös mahdollisuuden laittaa vaikuttavan aineen joko 

musteeseen tai jauheeseen, joten aktiivisen aineen ominaisuuksien mukaan voidaan tehdä 

erilaisia ratkaisuja. 
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Sideaineruiskutustulostuksella ei kuitenkaan saada valmistettua tuotteita, jotka 

kestäisivät hyvin mekaanista rasitusta, mikä luo ongelmia pakkaamista ajatellen. 

Oikeiden apuaineiden valinta on ensisijaisen tärkeää, jotta saadaan valmisteesta tarpeeksi 

tiivis paketti, jotta se ei hajoa kuljetuksen aikana. Tämä pyritään aina huomioimaan 

jauheen ja sidonta-aineen valmistuksessa. Suurena ongelmana sidonta-aineen kanssa on 

siinä käytetyt myrkylliset liuottimet kuten etanoli, kloroformi ja dikloorimetaani 

(Trenfield ym. 2018a). Nämä ovat sidosaineiden liukenemisen vuoksi kuitenkin 

välttämättömiä. Lasten lääkkeitä suunniteltaessa näitä ei kuitenkaan voida missään 

nimessä käyttää, joten näiden tilalle on ehdottomasti keksittävä korvaava liuotin. Koko 

tabletin kovettumisessa on myös ongelmansa, sillä tabletin kuivumiseen kuluu 24–48 

tuntia, joka on liian pitkä aika ex-tempore valmistukseen. Menetelmä sisältää todella 

paljon toisistaan riippuvia tekijöitä, joten lopullisen lopputuotteen valmistaminen on 

todennäköisesti todella hankalaa.  

 

Formulaatioista voidaan tämän menetelmän avulla tehdä todella monimutkaisiakin 

rakenteita, sillä jauhe voi toimia tukevana rakenteena, kuten hiekkalinnoja 

rakennettaessa, jossa vesi tekee hiekasta tiiviimpää (Trenfield ym. 2018a). Ontot 

rakenteet eivät kuitenkaan ole mahdollisia. Sideaneruiskutus soveltuu hyvin yhdelle 

aktiiviselle aineelle, mutta kahta vaikuttavaa ainetta sisältävä valmiste on hankalampi 

valmistaa, koska jauhepeti ja muste olisi vaihdettava välissä. Jauhepedin vaihtaminen 

kuulostaa hankalalta ja aikaa vievältä toimenpiteeltä. Tulostus voidaan suorittaa 

huoneenlämmössä, jolloin suurin osa lääkeaineista ei hajoa lämmön vaikutuksesta.  

Ratkaisevia parametrejä ovat resoluutio ja valuvuus. Pienet partikkelit ovat siitä 

ongelmallisia, että ne agglomeroituvat helposti, jolloin valuvuus heikkenee. 

 

2.2.4      Apuaineet 

 

Kuten aiemmin on käsitelty, sideaineruiskutus koostuu jauheesta ja sidonta-aineesta ja 

lääkeaine voidaan sijoittaa molempiin näistä. Näin voidaan valita helpompi tapa saada 

lääkeaine mukaan lopulliseen valmisteeseen.  
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Eräässä tutkimuksessa parasetamoli oli sisällytetty jauhdepedille, jossa oli myös 

polyvinyylipyrrolidoni K30 (PVP K30), mannitolia ja kolloidista piisilikonidioksidi (Yu 

ym. 2009). Sidontamusteeseen oli sekoitettu metyleenisinistä, PVP K30:tä ja 75 % vettä. 

Tällä kokonaisuudella saatiin lähtökohtaisesti toimiva nopeasti lääkeaineen vapauttava 

tabletti. 

 

Chang ym. 2020 tutkimuksessa tutkittiin useampia sidonta-aineita ja jauheita, joita 

voitaisiin hyödyntää myöhemmin 3D-tulostuksen apuaineena. Tutkimukseen oli valittu 

hydroksipropyyli selluloosa (HPC), hydroksipropyyli metyyliselluloosa (HPMC), 

polyvinyylipyrrolidoni-vinyyliasetaatti kopolymeeri (Kollidon®, KL), 

polyetyleeniglykoli (PEG) ja vesi. Näille oli valittu jokin tietty konsentraatio ja estimoitu 

minimi tiputusnopeus. 

 

2.3      Ekstruusio 

 

Ekstruusio tai suulakepuristus on yleisin käytetty 3D-tulostusmenetelmä, jota voidaan 

käyttää myös lääkkeiden valmistukseen. Usein ekstruusio jaetaan kahteen luokkaan, joita 

ovat sulakerrosmuotoilu (fused deposition modeling, FDM) ja puolikiinteä ekstruusio 

(semi-solid extrusion, SSE). Usein uusien lääkeaineiden ongelmana on niiden huono 

liukoisuus, mutta käyttämällä lämpöekstruusiota voidaan liukoisuusongelmaan vaikuttaa.  

 

2.3.1      Toimintamekanismi 

 

Puolikiinteä ekstruusio (SSE) 

 

Yksinkertaistettuna ekstruusiossa puolikiinteäaine puristetaan lavalle, jossa tästä 

materiaalista muodostuu kolmiulotteinen valmiste (Algahtani ym. 2019). Ekstruusiossa 

ensin ohjelmoidaan haluttu muoto lopulliselle valmisteelle, joka tulostetaan ruiskun 

kautta alustalle. Annostelulaitteita on useita eri tavoilla toimivia vaihtoehtoja: paineeseen 

perustuva, mäntään perustuva ja ruuvimekanismiin perustuva. 
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SSE:ssa aine puristetaan ruiskun kautta lavalle, johon kolmiulotteinen valmis tuote 

valmistuu. Puolikiinteän aineen ekstruusiossa aine puristetaan alustalle (Algahtani ym. 

2019; Rycerz ym. 2019). SSEn kohdalla on erilaisia vaihtoehtoja aineen puristamiseen 

ulos ruiskusta. Paineella puristus on yksi tapa ja sen etuina on helppous. Khaled ym, 

(2018b) käyttivät tutkimuksessaan männällä toimivaa SSE-tulostinta (The regenHU 3d-

tulostin) ja kierreruuvimenetelmää. Kierreruuvia on kannattavinta käyttää, kun 

käytettävien aineiden viskositeetti on korkea. SSEn mekanismi on hyvin yksinkertainen, 

sillä siinä ainetta puristetaan ruiskusta ulos tietyllä voimakkuudella ja ruisku itse liikkuu 

kolmessa ulottuvuudessa ja muodostaa lopputuotteen. Laitteeseen on mahdollista lisätä 

lämpötilasensori varmistamaan, että lämpötila pysyy oikeana ja aineiden ominaisuudet 

eivät muutu kesken prosessin.  

 

Sulakerrosmuotoilu (FDM) 

 

FDM on kaikista yleisin 3D-tulostusmenetelmä, mutta farmasian alalla se on vielä hyvin 

vähän käytetty menetelmä. FDM-laitteisto koostuu kahdesta osasta: ohjelmisto ja 

laitteisto. Algahtani ym. (2019) käyttivät tietokoneavusteista suunnitteluohjelmistoa 

(CAD), jonka tehtävänä on kontrolloida tulostusprosessia. Laitteisto koostuu filamenttia 

syöttävästä robottikädestä, joka liikkuu kaikissa kolmessa ulottuvuudessa. 

 

FDM on tavaramerkitty menetelmä ja se perustuu ohuen nauhan syöttämiseen ruiskun 

läpi. FDM voidaan ajatella olevan sulatetun filmenttivalmistuksen (Fused filament 

fabrication, FFF) alatyyppi. Ekstruusiossa on aina osana lämpöä, joten tähän on valittava 

apuaineiksi lämpöä kestäviä aineita (Sadia ym. 2016). (single-screw extruder), joka 

työntää aineen ulos suuttimesta. Tässä katsauksessa puhutaan lämpösulate-ekstruusiosta 

(Hot-Melt extrusion, HME), mutta sivutaan osittain myös muunlaisia tapoja.  

Prosessi voidaan tiivistää neljään vaiheeseen (Maniruzzaman ym. 2012). Prosessi alkaa, 

kun sulatetta syötetään suppilon läpi sulatepuristimeen, jossa tapahtuu sekoittumista, 

jauhamista, hiukkaskoon pieneneminen, ilmaus ja vaivaaminen. Sitten sulate liikkuu 

puristimessa kohti kärkeä, josta aine puristuu ulos ja tapahtuu haluttu jatkokäsittely. 

Kuvasta kuusi nähdään yksittäisruuvisuulakepuristimen rakenne. Puristimessa on 

lämmittimiä, jotka pitävät käytetyn aineen sulana, jotta sulate liikkuu läpi säiliön. 
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Kuva 6. Yksittäisruuvi suulakepuristimen rakenne. Puristin koostuu säiliön sisällä 

olevasta pyörivästä ruuvista, joka työntää sulaa materiaalia eteenpäin putkessa. Säiliön 

reunoilla on lämmittimiä, jotka pitävät huolen materiaalin pysymisestä sulana. Kuva 

muokattu artikkelista Maniruzzaman ym. (2012) 

 

2.3.2      Tärkeimmät parametrit 

 

Kuten edelläkin myös ekstruusiossa massan virtaus on tärkeimmässä roolissa, kun 

tutkitaan lopputuotteen onnistumiseen vaikuttavia parametreja (Patil ym. 2016). 

Ekstruusioissa käytetään usein polymeerejä, joten on ymmärrettävä miten tällaiset aineet 

käyttäytyvät puristettaessa. Ekstruusiossa tärkeimpiä parametrejä ovat sulatteen 

konsentraatio, suuttimen paine, halkaisija ja viskositeetti. Usein sulatteen valmistaminen 

on taistelua lämpötilan ja ruuvin vääntömomentin kanssa.  

 

Tärkeimmiksi parametreiksi nousevat viipymäaika (residence time), viskositeetti, 

lämpötila, ruuvin muotoilu ja nopeus (Patil ym. 2016). Viipymäaika kuvaa hyvin 

lämpöenergian määrää materiaalin leikkaushetkellä. Jos käytetty materiaali on 

termolabiilia, pyritään viipymäaikaa pienentämään. 

 

Viskositeetti on tärkeässä roolissa myös ekstruusioprosessissa (Azad ym. 2020). 

Ekstruusiossa aineen viskoosius ylläpitää prosessin vääntömomentin arvoa tietyissä 

rajoissa. Tämän takia polymeerikantajan rooli valmistuksessa on erityisen tärkeää ja sen 

takia aineiden reologisia ominaisuuksia on tutkittava, jotta saadaan lopputuote puristettua 

oikein ulos ruiskusta. 
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Lääkeaineita käsiteltäessä lämpötilan huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Ekstruusiossa ruuvin muotoilu ja nopeus ovat tärkeitä parametrejä, kun suuttimen päänä 

käytetään kierreruuvimenetelmää. Nämä vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi, joten 

näihin on syytä kiinnittää tarkemmin huomiota.  

 

2.3.3      Edut ja haitat 

 

Ekstruusio on helposti käytettävä menetelmä, joka on helppo oppia myös ilman 

aikaisempaa kokemusta ( Firth ym. 2018; Algahtani ym. 2019). Ekstruusiota on käytetty 

erilaisten biomateriaalien tulostamiseen, joten on luontevaa käyttää jo näiden kanssa 

käytettyjä materiaaleja. Farmaseuttisessa tuotannossa onnistuneesti käytettyjä 3D-

tulostimia ovat RegenHu´s 3DDiscovery ja Fab@Home Model 2. Ekstruusion avulla 

voidaan valmistaa tabletteja, joiden valmistaminen ei muuten olisi välttämättä 

mahdollista.  

 

Ekstruusion avulla tableteista voidaan tehdä renkaan muotoisia tai verkkomaisia 

rakenteita ilman, että tabletille ominaiset kovuus ja helppo annosteltavuus kärsisivät. 

FDM-menetelmää käyttämällä on tehty LegoTM-palikan muotoinen tabletti, joka sisälsi 

parasetamolia ja ibuprofeenia (Rycerz ym. 2019). On siis mahdollista valmistaa 

lapsiystävällisempiä tuotteita, joiden avulla lasten on miellyttävämpää käyttää lääkkeitä. 

Sairaalakäytössä tämä voi toimia piristävänä tekijänä, mutta kotioloissa liian herkullinen 

lääke voidaan sekoittaa makeisiin ja silloin tuote voi pahimmillaan olla käyttäjälleen 

vaaraksi. Usein lääkkeiden helppo nauttiminen on tärkeä osa lääkkeen suunnittelua ja 

suussa hajoavat kalvot ovat oiva valmiste nielemisongelmista kärsiville (Jamróz ym. 

2017). 

Ekstruusiomenetelmän etuna on mahdollisuus tehdä valmisteita, joissa on korkea 

vaikuttavan aineen pitoisuus (Khaled ym. 2018b). SSEn käyttäminen tilanteissa, joissa 

lääkeaine hajoaa helposti lämpötilan vaikutuksesta, on perusteltua, sillä käytettävä 

materiaali on koko ajan puolikiinteässä muodossa. Ekstruusiossa on myös heikkouksia, 

kuten resoluution tarkkuus. Mustesuihkutulostimissa on selvästi tarkempi jakelutarkkuus. 

Tämä menetelmä ei myöskään sovi kosteusherkille materiaaleille ja voi samalla tapahtua 

vaiheiden erottumista. 
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Lämmön vaikutusta FDM-prosessissa on tutkittu usealla eri lääkeaineella, joilla on hyvin 

erilaiset fysikokemialliset ominaisuudet (Sadia ym. 2016). Tutkimuksessa käytetyistä 

aineista muiden tutkittujen aineiden lääkeainepitoisuus pysyi haluttujen rajojen sisällä, 

mutta kaptopriilin kanssa havaittiin selvää lämmöstä johtuvaa hajoamista. 

 

2.3.4      Apuaineet 

 

Vaatimuksena apuaineelle on, että puhtaus ja turvallisuus olisivat samanlaiset kuin 

tavallisissa annostelumuodoissa käytettynä (Patil ym. 2016). Aineiden täytyy pystyä 

muotoutumaan suulakepuristimen sisällä, mutta niiden on myös pystyttävä jähmettymään 

poistuessaan sieltä. Aineiden on oltava myös lämpöstabiileja ja omattava hyväksyttävät 

fysikaaliset ja kemialliset stabiiliudet HME-prosessin aikana ja jälkeenpäin 

pitkäaikaisessa säilytyksessä. Yksittäisten yhdisteiden lämpöstabiilius on prosessin 

edellytys, vaikka HME-prosessissa käytetty lyhyt prosessointiaika ei rajoita kaikkien 

lämpölabiilien yhdisteiden käyttöä. Lopullisen annosmuodon tulisi saavuttaa haluttu in 

vitro-vapautuminen ja in vivo-teho. 

 

Apuaineiden valinta voi perustua aktiivisen aineen ja apuaineiden liukoisuuden 

eroavaisuuksiin (Forster ym. 2001). Esimerkiksi lasiliuoksen valmistuksessa on tärkeää 

huomioida aktiivisen aineen ja apuaineen liukoisuus. Kun kaksi ainetta sekoitetaan 

toistensa kanssa sulana ja niiden annetaan jäähtyä, syntyy lasiliuos. Aineiden sopivuutta 

lasiliuoksen muodostamiseen voidaan tutkia liukoisuusparametrien avulla, jotka ovat 

aineille ominaisia arvoja. Kun liukoisuusparametrien ero on alle 2,3 Mpa1/2, on 

todennäköistä, että aineet muodostavat lasiliuoksen. Liukoisuusparametrien eron ollessa 

yli 10 Mpa1/2 on epätodennäköistä, lasiliuos muodostuu. Forster ym. (2001) 

tutkimuksessa oli vertailtu erilaisten apuaineiden kanssa tehtyjä seoksia. Usein käytetyt 

termoplastiset polymeerit, kuten polyvinyylipyrrolidoni ja polymetakrylaatti toimivat 

hyvin kantaja-aineina. 

 

Usein ekstruusiossa valitaan jokin kantajapolymeeri, johon aktiivinen aine sitten lisätään. 

Polymeerit, joihin liukenee paljon lääkeainetta sopivat parhaiten käytettäväksi 
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kantajapolymeereina (Karl ym. 2011). Tietyt ominaisuudet tekevät polymeeristä hyvin 

sopivan vaihtoehdon. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi matala hygroskooppisuus ja 

myrkyttömyys. Hyvälle polymeerille olisi myös arvokasta, että lasittumislämpötilan 

(glass-transition temperature) ja hajoamislämpötilan välillä olisi mahdollisimman paljon 

liikkumavaraa. Näin polymeeri on paljon käytännöllisempi. Tällaisia HME käyttöön 

sopivia polymeerejä ovat esimerkiksi povidoni, kopovidoni ja polyvinyylikaprolaktaami-

polyvinyyliasetaatti-polyetyleeniglykoli (PEG-VCap-VAc).  Lasittumislämpötilaan 

voidaan vaikuttaa käyttämällä pehmentimiä (plasticizers), joiden avulla 

lasittumislämpötila laskee ja ekstruusio voidaan tehdä matalammassa lämpötilassa. 

Näissä hyviä aineita ovat esimerkiksi PEG 1500 ja makrogoliglyseroli hydroksistearaatti 

(MGHS 40). 

 

Lidokaiinifilmejä valmistettiin ekstruusiomenetelmällä ja ekstruusiossa käytettiin 

yhdistelmää HPC:HPMC (Repka ym. 2005). Lopputuloksena oli tuote, jossa merkittävää 

lääkeaineen hajoamista ei havaittu. Tässä tutkimuksessa jauheet kuivattiin, sillä 

polymeerit imevät itseensä helposti kosteutta. Pehmentiminä käytettiin PEG 3350. 

Aikaisemmin oli myös tutkittu, kuinka lääkeaineet ja pehmentimet vaikuttavat HPC:n 

lasittumislämpötilaan ja ekstruusioprosessiin (Repka ym. 1999). Tutkimuksessa todettiin, 

että HPC vaatii jonkinlaisen pehmentimen kestääkseen ekstruusion. Hyvinä 

pehmentiminä toimivat tässä Polyetyleeniglykoli 8000 (PEG 8000), trietyylisitraatti 

(TEC) ja asetyylitributyylisitraatti (ATBC).  

 

Ramipriilin 3D-tulostuksessa oli tärkeää löytää keino tulostaa tabletit alhaisessa 

lämpötilassa, sillä ramipriililla on alhainen sulamispiste (109 ℃, Drugbank) 

(Kollamaram ym. 2018). Apuaineiksi valikoitui Kollidon VA 64 ja Kollidon 12PF, kun 

tulostuslämpötilan piti olla alle 100 ℃. PEG 1500 toimi pehmentimenä ja stabiloijiksi oli 

lisätty mannitoli ja magnesiumkarbonaatti.  
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3      LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA 

 

Suomessa sairaala-apteekkien toimintaan kuuluu varmistaa sairaalan lääkehuolto myös 

tuotteille, joita ei voida suoraan ostaa kaupallisina rekisteröityinä valmisteina. Usein 

tällaisissa tilanteissa apteekin lääkevalmistusosasto tekee jo valmiina olevista tuotteista 

ex-tempore-lääkevalmisteita. Apteekkien lääkevalmistuksesta on ohjeistettu 

lääkeviranomaisen määräyksissä 6/2011 ja 6/2012. Kaikki apteekeissa tapahtuva 

lääkevalmistus tapahtuu näiden määräysten pohjalta. Suomen lääkeviranomaisella ei tällä 

hetkellä ole olemassa olevia ohjeita 3D-tulostamiseen liittyen ja EU ei vielä tunne 

kyseistä tekniikkaa lääkevalmistuksessa (sähköpostikeskustelu Eija Särkkä, Fimea, 

18.5.2020).  Tämä ei kuitenkaan estä valmisteiden tekemistä 3D-tulostuksella, kunhan 

sen toimivuus ja GMP:n mukaisuus on osoitettu. Esimerkiksi FDA:n hyväksymää 

Spritam valmistetta kutsutaan tabletiksi. 

 

Määräyksissä 6/2011 ja 6/2012 käsitellään ex-tempore-valmistukseen liittyvät 

määräykset, joiden on toteuduttava aina lääkevalmistuksessa. Näistä nostaisin erityisesti 

esille seuraavat asiat. Laadunvalmistuskohdassa sanotaan, että valmistuksen täytyy 

tapahtua farmaseutin tai proviisorin valvonnan alaisena. Uskon, että kun tehdään kaikki 

vaadittava dokumentaatio ja farmasian ammattilainen on läsnä prosessin aikana, voidaan 

olettaa, että määräyksessä annetut kriteerit täyttyvät. Määräyksissä on mainittu myös, että 

yksittäisen koneen soveltuvuus ja toimivuus on varmistettava ennen sen käyttöönottoa. 

Tulostimien toiminnasta täytyy myös varmistua säännöllisin väliajoin, mutta vähintään 

12 kk välein. 

 

Herää myös kysymys siitä, että voidaanko tulostinta pitää omana valmistustilanaan? 

Miten tätä ajatellaan lääkkeiden käyttökuntoonsaattamisessa käytettyjen robottien 

kanssa? On selvää, että mikrobiologisesta puhtaudesta on tultava takuuseen lääkettä 

valmistettaessa. On myös huomioitava, että jos samalla tulostimella valmistetaan muita 

valmisteita, miten varmistutaan laitteen puhtaudesta ja, että seuraavassa tuotteessa ei ole 

jäämiä edellisestä erästä? Miten varmistutaan, että tuotteen valmistus täyttää halutut 

kohdat. Tässä varmasti kelpaa validoitu puhdistusmenetelmä, jonka teko 

dokumentoidaan ja seuraavien tuotteiden tekeminen aloitetaan vasta puhdistuksen 
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jälkeen. Määräyksessä mainitaan myös, että paljon pölyttävät jauheet eivät saa aiheuttaa 

ristikontaminaatiota, jos samoissa tiloissa tehdään samanaikaisesti muita 

lääkevalmisteita. Tämä tulee huomioida vain 3D-tulostusmenetelmissä, joissa käytetään 

jauheita.   

 

Lääkevalmistuksessa tehdyille valmisteille on määritettävä viimeinen käyttöpäivämäärä. 

Nämä täytyy selvittää ennen kuin tuotteita otetaan käyttöön. Myös säilytysolosuhteet on 

kartoitettava, jotta tuotteista saadaan mahdollisimman pitkäikäisiä. Jos valmistuksessa on 

pyritty nopeasti hajoavaan valmisteeseen tai niissä on käytetty hygroskooppisia aineita, 

on varmistuttava, että ne kestävät myös säilytysolosuhteissa. 

 

 

4      EX TEMPORE -VALMISTUS 

 

Vuonna 2019 ex tempore -lääkkeiden valmistus kasvoi 20% verrattuna edellisiin vuosiin 

(www.sttinfo.fi, 2020). Suomessa Yliopiston Apteekilla on lakiin perustuvia 

erityistehtäviä, joista yksi on harvinaisten lääkkeiden valmistus. Merkittävimpänä syynä 

valmistusmäärien kasvuun oli lääkkeiden saatavuusongelmat. Yleinen trendi Suomessa 

on kuitenkin ollut, että ex tempore -valmistus on vähenemään päin (Niskanen ja Häkkinen 

2010). Tässä kappaleessa verrataan, miten 3D-tulostus eroaa jo olemassa olevista ex 

tempore -valmistustavoista, kuten annosjauhepussit ja oraaliliuokset.  

 

Nestemäisten lääkevalmisteiden etuna on annoksen muuttamisen helppous, sillä 

lääkeaineen määrä voidaan annostella nesteen määrää muuttaen. Nestemäinen vaihtoehto 

on hyvä henkilöille, joilla on nielemisongelmia ja etenkin lapsille nestemäiset lääkkeet 

ovat oiva vaihtoehto (Quinn 2011). Nesteissä on kuitenkin aina huomioitava eri tavalla 

lääkeaineen hajoaminen ilman ja valonvaikutuksesta, sillä lääkeaine altistuu ilmalle ja 

valolle pulloa avatessa. Tabletit voidaan pakata yksittäin, jotta edellä olevat ongelmat 

voidaan välttää.  

 

Nesteissä ongelmana voi olla lääkeaineen alhainen pitoisuus, jolloin suuria lääkeannoksia 

käytettäessä nesteen kokonaismäärä nousee suureksi. Myös mikrobiologinen stabiilius on 



24 
 

 
 

suuri ongelma nesteiden kanssa (Alhnan ym. 2016). Nesteissä on myös suurempi riski 

annostella väärin, jos mittayksiköissä tai mittaamisessa on ongelmia. Usein nestemäiset 

tuotteet vievät enemmän tilaa, joten syntyy enemmän toimitus- ja säilytyskustannuksia.  

3D-tulostuksella saatavat lääkkeet ovat suoraan oikean vahvuisia, joten niiden kanssa ei 

ole samanlaista vaaraa väärästä annoksesta kuten nesteissä. 3D-tulostuksella voidaan 

valmistaa tuotteita, jotka hajoavat pienestä määrästä nestettä ja näin niiden kanssa ei tule 

nielemisongelmia (www.aprecia.com). Ongelmana voi kuitenkin olla nenämahaletku, 

johon valmiste voi jäädä jumiin. 

 

Toinen yleinen ex tempore annostelutapa on annosjauhepussit (Niskanen ja Häkkinen 

2010). Annospussit valmistetaan murskaamalla tabletit ja lisäämällä murskattuun 

jauheeseen apuaineita tuomaan jauheella lisää massaa annostelun helpottamiseksi. 

Annosjauhepussien etuna on se, että niiden kanssa ei tarvita liuottimia, jotka ovat 

lapsipotilaille vaarallisia (Sivén ym. 2017). Usein 3D-tulostuksessa joudutaan 

käyttämään liuottimia, mutta tulostusmenetelmien kehittyessä keksitään uusia ja 

paremmin soveltuvia vaihtoehtoja.  

 

Suurimpana ongelmana jauheiden kanssa on, että valmistuksessa tapahtuu aina hävikkiä 

(Sivén ym. 2017). Hävikkiä voi tapahtua myös annostellessa, kun jauhetta jää kiinni 

annospussiin. 3D-tulostamalla annokset olisivat aina samanlaisia kuin teoreettisesti on 

oletettu. Toinen ongelma on, että jauheet ovat usein hygroskooppisia, joten ne on 

pyrittävä pitämään kuivina.  

 

3D-tulostamalla tuotetut valmisteet ovat mahdollisesti oiva vaihtoehto korvaamaan jo 

olemassa olevia tapoja valmistaa suun kautta annosteltavia ex tempore -lääkkeitä. 

Tulostusmenetelmiä on olemassa useita ja niiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät koko 

ajan.  
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5      POHDINTA 

 

Kaikki 3D-tulostuksen menetelmät ovat lähtökohtaisesti hyvin samanlaisia, sillä kaikissa 

keskeisimpänä tekijänä on käytettävän materiaalin liikkuminen säiliöstä tulostusalustalle 

(Maniruzzaman ym. 2012; Thabet ym. 2018). 3D-tulostusta on käytetty enemmän 

muovien ja metallien kanssa, jolloin lämpötilan muuntelua ja erilaisia aineita on voitu 

käyttää laajasti. Lääkkeiden 3D-tulostuksessa on kuitenkin huomioitava aineen 

myrkyllisyys ihmiselle ja erilaisten lääkeaineiden herkkyys korkeille lämpötiloille. 

(Gokhare ym. 2017). Myöskään annostelutarkkuus ei ole ollut tärkeimmässä roolissa 

prosessia, vaikka yksityiskohtaisia tuotteita niiden avulla on tehtykin. Tämän takia 

lääkkeiden 3D-tulostamiseen liittyy monenlaisia ongelmia, joihin pyritään löytämään 

ratkaisu erilaisten apuaineiden avulla, jotta lopullisesta valmisteesta saadaan 

käyttökelpoinen ja aktiivinen aine pysyy kunnossa. 

 

3D-tulostuksessa käsitellään aina nesteitä tai puolikiinteitä aineita, joiden liikkeeseen 

vaikuttaa vahvasti aineen viskositeetti (Jang ym. 2009; Scoutaris ym. 2016; Trenfield ym. 

2018a). Kaikissa menetelmissä viskositeetti oli tärkeä osa lopputuotetta ja 

valmistusprosessin onnistumista. Ekstruusiossa apuaineet valitaan tarkasti sen mukaan, 

että viskositeetti on sopiva lopputuotteen valmistusta ajatellen  (Algahtani ym. 2019). 

Mustesuihkutulostuksessa viskositeetin täytyy olla juuri oikea, jotta mustepisarat 

käyttäytyvät halutusti (Jang ym. 2009).  

 

Usein valumiseen liittyy aina jollakin tapaa lämpö, jotta musteen tai sulatteen 

viskositeettia saadaan madallettua niin, että aine liikkuu halutulla nopeudella, mutta ei 

lämpene niin paljon, että se vaikuttaisi aktiivisen aineen ominaisuuksiin (Maniruzzaman 

ym. 2012; Kollamaram ym. 2018). Lämpötilan nostaminen on siis hyvin keskeinen 

ongelma 3D-tulostamisessa ja siihen on kaikissa menetelmissä kiinnitettävä erityisesti 

huomiota. 3D-tulostaminen on siis hankalaa aineille, jotka eivät kestä korkeita 

lämpötiloja. 

 

3D-tulostusta ei ole alun perin suunniteltu käytettäväksi farmasian alalla ja siksi 

useimmat käytettävät aineet saattavat olla myrkyllisiä ja niiden käyttöä on rajoitettava, 
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jotta ihmiset eivät kuole tai vammaudu niiden seurauksena (Warsi ym. 2018; Yan ym. 

2020). Monien lääkeaineiden kanssa tilanne on kuitenkin se, että niiden saaminen 

ihmisille käyttökelpoisiksi valmisteiksi vaatii enemmän suunnittelua, sillä liukoisuutta ei 

voida helpottaa myrkyllisillä aineilla kuten metanoli tai nostamalla nesteiden pH niin 

korkeaksi, että se on vaaraksi ihmiselle. Joten välillä lääkevalmisteiden suunnittelussa 

joudutaan pohtimaan hyvin monimutkaisia ratkaisuja, jotta vaikuttava aine saadaan 

lääkevalmisteeseen ja ihmiset voivat käyttää valmistetta turvallisesti. 

 

Monissa tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetyistä artikkeleista oli keskitytty enemmän 

prosessiin ja saadun tuotteen täyttämiin laatuvaatimuksiin, mutta vaikka tuote olisi 

valmistuksen jälkeen käyttökelpoinen on myös selvitettävä, kuinka se kestää varastointia. 

Varastoinnin lisäksi myös kuljetukseen on kiinnitettävä huomiota, jotta tuote säilyy 

lääkevalmistuksesta osastolle tai kuluttajalle. Näiden osalta on tärkeää tehdä lisää 

tutkimusta, kun saadaan tarpeeksi hyvin toimiva valmiste tulostettua. Suurimpina 

kysymysmerkkeinä näissä on juuri kuljetuksen aiheuttaman rasituksen, lämmön ja 

kosteuden vaikutus.  

 

3D-tulostuksen avulla saadaan aikaiseksi sellaisia valmisteita, joita ei muuten saataisi 

tehtyä, kuten yhdessä tabletissa monta eri kerrosta, joissa on erilainen vapautumisprofiili 

ja lääkeaineille parhaat apuaineet (Algahtani ym. 2019). On kuitenkin muistettava, että 

3D-tulostus ei luo alalle oikeastaan mitään uutta, vaan sen tarkoitus on parannella jo 

olemassa olevia tapoja. 3D-tulostuksen on siis oltava parempi kuin edeltäjänsä. 

Tulostukseen liittyy paljon ongelmia, joiden ratkominen on keskeistä, jotta 3D-

tulostuksesta tulee kilpaileva tekijä perinteisten ex-tempore valmisteiden rinnalle. 

 

 

6      YHTEENVETO 

 

3D-tulostaminen on hyvin potentiaalinen tapa valmistaa lääkevalmisteita, kun ajatellaan 

henkilökohtaista lääkehoitoa tulevaisuutta ajatellen. Ex tempore -valmisteiden yksi 

tärkeimmistä vaatimuksista on kuitenkin, että tuote olisi nopeasti käyttövalmis. Monet 

tulosteet vaativat kuitenkin aikaa kuivuakseen. Mielestäni on kuitenkin hyvin 
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todennäköistä, että Suomessa 3D-tulostettuja lääkkeitä tullaan näkemään ex tempore 

lääkkeiden valmistuksessa, mutta ennen sitä on tapahduttava vielä paljon kehitystä 

menetelmissä käytettävien apuaineiden kanssa. 
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