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1      JOHDANTO 

 Tutkimuksen aiheena on osittain esigelatinoidun maissitärkkelyksen puristuvuus ja 

saatujen tablettien lujuuden riippuvuus käytetyn magnesiumstearaatin sekoitusajasta. 

Tarve tutkimukselle syntyi vuonna 2008, kun Cargill lopetti kauppanimellä C*Pharmgel 

DC 93000 myymänsä osittain esigelatinoidun maissitärkkelyksen valmistamisen ja se 

korvattiin Hankintatukku Oy valmistusosastolla Roquette Frèresin valmistamalla ja 

Lycatab® C -kauppanimellä markkinoimalla esigelatinoidulla maissitärkkelyksellä. 

Valmistuksen muita parametreja, kuten apuaineiden määriä tai massan sekoitusaikoja ei 

muutettu ja tabletointiosastolla havaittiin nopeasti, että tuotettujen tablettien 

murtolujuus laski merkittävästi alhaisemmaksi, mikä vaikutti vastaavasti tablettien 

kuluvuuteen sekä käsiteltävyyteen pakkausprosessin aikana. Myös Colorcon®:in Starch 

1500®- laatua kokeiltiin, mutta ongelmat pysyivät samoina. Ongelma kosketti kaikkia 

valmisteita, jotka sisälsivät maissitärkkelystä. Roquette Frèresin tuoteasiantuntijan 

lausunnon perusteella ongelmaa alettiin jäljittää magnesiumstearaatin määrän ja 

sekoitusajan suhteeseen ja alustavasti lupaavia ratkaisuja löytyikin (Blouet E, 

henkilökohtainen tiedonanto 27.5.2010). Blouet esitti oletuksen, että koska 

esigelatinoitu maissitärkkelys omaa itsekin liukuaineominaisuuksia, se on muita 

apuaineita herkempi magnesiumstearaatin määrälle ja sekoitusajalle. Ilmeisesti 

C*PharmGel DC 93000 ei joistain ominaisuuksistaan johtuen ollut yhtä herkkä 

magnesiumstearaatin määrälle ja sekoitusajalle kuin muut esigelatinoidut 

maissitärkkelysvalmisteet.  

Ensimmäiseen erään, joka valmistettiin esigelatinoidun maissitärkkelyksen vaihtamisen 

jälkeen, käytettiin ainoastaan Lycatab® C:ta, eikä massa puristunut lainkaan tableteiksi. 

Seuraavaaan erään käytettiin puolet Starch 1500® ja puolet Lycatab® C:tä.  Tablettien 

lujuus näillä laaduilla ja alkuperäisellä koostumuksella oli 41-47 N ja kuluvuus oli 0,5 

%. Loppusekoitus magnesiumstearaatin lisäyksen jälkeen oli tuolloin 10 minuuttia 

tynnyrisekoittimessa eräkoon ollessa 60 kg. Koostumusta muutettiin taulukon 1. 

koostumuksen mukaiseksi eli maissitärkkelyksen ja magnesiumstearaatin määrää ja 

vähennettiin ja magnesiumstearaatin sekoitusaikaa lyhennettiin 5 minuuttiin. Tällä 

koostumuksella tabletteihin saatiin lujuutta 56-80 N ja tablettien kuluvuus oli 0,1 %. 

Ongelmia esiintyi silti edelleen ja vastaavia ongelmia havaittiin muissakin tuotteissa. 
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Magnesiumstearaatti ja sen sekoitusajat, jotka olivat toimineet Cargillin laadulla, 

vaikuttivat haitallisesti tuotteen laatuun käytettäessä toisten valmistajien esigelatinoitua 

maissitärkkelystä.  

Tarkasteluun tässä työssä valittiin Vitatabs K2+D3-valmisteen koostumus, jossa 

vaikuttavien aineiden määrä on niin alhainen, ettei niillä ole vaikutusta 

puristusprosessin onnistumiseen. Tässä tutkimuksessa vaikuttavat aineet on poistettu 

käsittelyn helpottamiseksi, mutta apuaineiden suhde on pidetty samana. Plasebotabletin 

koostumus on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytettyjen plasebotablettien koostumus, joka on muokattu 
Vitatabs K2 + D3-valmisteesta.   

Ainesosat mg /tabl. % / tabl. 

Mikrokiteinen selluloosa 198,00 66,0 

Esigelatinoitu maissitärkkelys 99,00 33,0 

Magnesiumstearaatti 3,00 1,0 

Yhteensä 300,00 100,0 

 

2      TUTKIMUKSEN TAVOITE 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja verrata eri kauppanimellä myytävien 

esigelatinoitujen maissitärkkelyksien ominaisuuksia ja löytää syy niiden erilaiseen 

puristuskäyttäytymiseen.  Tavoitteena on myös löytää paras vaihtoehto korvaamaan 

C*PharmGel DC 93000. Lisäksi tavoittena oli selvittää miten magnesiumstearaatin 

sekoitusaika vaikuttaa esigelatinoitua tärkkelystä sisältävien puristettujen tablettien 

lujuuteen. 
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3      ESIGELATINOITU MAISSITÄRKKELYS 
 

3.1     Natiivimaissitärkkelys  

 

Maissikasvi sisältää kosteutta 12-14 %, tärkkelystä 61,5-63 %, proteiinia 8,3-8,5 %, 

rasvaa 4,4-4,5 %, kuitua 23-24 % ja sokeria 2,3-2,4 % (Berkhout 1976). 

Maissitärkkelyksen valmistaminen maissinjyvistä sisältää seuraavat valmistusvaiheet: 

Puhdistaminen, liottaminen, karkea jauhaminen, itämisen estäminen, öljyuutto, kuitujen 

erottaminen gluteenista ja tärkkelyksestä, gluteenin ja tärkkelyksen erottaminen 

toisistaan ja tärkkelyksen kuivaaminen. Suhteellisen korkea rasvapitoisuus hankaloittaa 

prosessointia. Rasva muodostaa kompleksin tärkkelyksen kanssa ja kasaantuu 

amyloosifraktioon. Fosfaattiryhmiä on kiinnittyneenä ainoastaan amylopektiiniin, mikä 

auttaa tärkkelyksen pääkomponenttien erottamista toisistaan.    

Natiivitärkkelys koostuu pääasiassa kahdesta polysakkaridista, amyloosista ja 

amylopektiinistä, joiden rakenne perustuu glukoosiin. Amyloosin rakenne on 

suoraketjuinen (kuva 1) ja muistuttaa selluloosan rakennetta. Poikkeuksena on 

stereokemiallinen konfiguraatio kahden monomeerin välillä. Amylopektiinin rakenne 

sen sijaan on haaroittunut (kuva 2).   

 

   

 

Kuva 1.  Amyloosin suoraketjuinen rakenne.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Amylose2.svg�
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Kuva 2. Amylopektiinin haaroittunut rakenne. 

 

Amyloosi ja amylopektiini voidaan erottaa toisistaan vesiliuoksessa melko 

yksinkertaisesti (Berkhout 1976). Tärkkelyksen taipumusta kiteytyä uudelleen kutsutaan 

retrogradaatioksi. Mikäli olosuhteet eivät ole otollisia kiteytymiselle, eikä molekyylien 

liikkuvuus ei riitä orientoitumiseen, tärkkelyksestä muodostuu geeliä. 

Uudelleenkiteytymisen aste vähenee, kun lämpötila kasvaa (Ting-jang ym. 1997). 

Lämpötilan noustessa 5 °C:sta 45 °C:seen vuorokauden aikana, retrogradaatio väheni 

51,7 %.        

Euroopan farmakopea ja brittiläinen farmakopea kuvaavat maissitärkkelyksen 

ominaisuuksia samalla tavalla (European Pharmacopeia 2010, British Pharmacopoeia 

1998). Maissitärkkelys saadaan Zea Mays L. kasvin pähkylästä. Sen kuvataan olevan 

mattamainen, valkoinen tai kevyesti kellertävä, hieno jauhe, joka narisee, kun sitä 

puristetaan sormien välissä. Se ei liukene kylmään veteen eikä etanoliin. Brittiläisen 

farmakopean ominaisuuksien kuvauksessa on lisäksi maininta, että jyvät, joissa on 

säröjä tai epäsäännöllisyyttä reunassa, ovat poikkeuksia. Brittiläisestä farmakopeasta 

löytyy myös visuaalinen kuvaus maissitärkkelykselle. Kuvauksen mukaan 

maissitärkkelys on mikroskoopilla tutkittaessa muodoltaan kulmikas ja monitahkoinen 

ja kooltaan 2-23 μm tai pyöreä ja kooltaan 25-32 μm. Keskellä oleva siemenarpi 

koostuu selvästi erottuvista koloista ja kaksi- tai viisisäteisistä halkeamista, mutta 

erotettavissa ei ole samankeskistä uurteisuutta. Ristiin laitettujen Nicolin prismojen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Amylopektin_Sessel.svg�
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välillä jyvässä näkyy selkeästi erottuva musta risti, joka risteää siemenarven kanssa. 

Kuvassa 3 on pyyhkäiselektronimikroskoppikuva natiivimaissitärkkelyksestä. 

 

    

Kuva 3. Pyyhkäisyelektronimikroskoppikuva natiivitärkkelyksestä (Colorcon® 1999).  

 

3.2    Esigelatinoidun maissitärkkelyksen kuvaus  

Esigelatinoidulle maissitärkkelykselle ei löydy omaa kuvausta Euroopan tai Brittien 

Farmakopeasta (European pharmacopoeia 2010, British pharmacopoeia 1998). 

Farmakopeat määrittelevät lähdettä tarkemmin erittelemättä esigelatinoidun 

tärkkelyksen molemmat samalla tavalla. Kuvauksen mukaan esigelatinoitu tärkkelys 

voidaan valmistaa maissi-, peruna- tai riisitärkkelyksestä mekaanisessa prosessissa 

käyttäen liuottimena vettä. Prosessissa voidaan käyttää lämpöä, jotta kaikki tai osa 

tärkkelysjyväsistä saadaan rikottua, mutta se ei ole välttämätöntä. Lopuksi valmiste 

kuivataan. Esigelatinoitu tärkkelys ei sisällä lisäaineita, mutta sitä voidaan muokata, jos 

halutaan parantaa sen puristuvuutta tai valuvuutta. Sen kuvataan olevan valkoista tai 

kellertävää jauhetta, joka turpoaa kylmässä vedessä.  

Handbook of Pharmaceutical Excipientsin mukaan esigelatinoitu maissitärkkelys 

prosessoidaan kemiallisesti tai mekaanisesti natiivitärkkelyksestä rikkomalla joko 

kaikki tai osa tärkkelysjyväsistä (Handbook of Pharmaceutical Excipients 2009). Näin 

tärkkelys saadaan muunnettua paremmin valuvaksi ja suorapuristeiseksi. Tyypillisesti 
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esigelatinoitu maissitärkkelys sisältää 5 % vapaata amyloosia, 15 % vapaata 

amylopektiiniä ja 80 % muuntelematonta tärkkelystä. Esigelatinoitu maissitärkkelys on 

natiivitärkkelystä tehokkaampi sidosaine, mutta tarjoaa joko yhtä nopean tai 

nopeamman hajoamisajan ja dissoluution (Manudhane ym. 1969). Esigelatinoitu 

tärkkelys voi sisältää epäpuhtauksina formaldehydiä, nitriittiä ja nitraattia (Narang ym. 

2009).  

Elintarvikelaatuinen esigelatinoitu maissitärkkelys valmistetaan tekemällä vesiliete, 

joka sisältää natiivitärkkelystä 42 w/w %:a (Handbook of Pharmaceutical Excipients 

2000). Liete kuumennetaan 62 -72 C°:seen. Lietteeseen voidaan lisätä lisäaineita, kuten 

happoja, emäksiä ja pinta-aktiivisia aineita, jotka edistävät tärkkelyksen 

gelatinoitumista, rehydrataatiota ja vähentävät tarttumista kuivausprosessin aikana.  

Lämmityksen jälkeen liete voidaan sumukuivata, telakuivata, rumpukuivata tai kuivata 

ekstruusion avulla. Kuivattu materiaali seulotaan haluttuun partikkelikokoon.  

Farmaseuttiset, täysin esigelatinoidut laadut valmistetaan ilman lisäaineita sumuttamalla 

tärkkelys-vesisuspensio kuumaan rumpuun, jossa gelatinoituminen ja myöhemmin 

kuivuminen, tapahtuvat (Handbook of Pharmaceutical Excipients 2000). Osin 

esigelatinoitu maissitärkkelys valmistetaan altistamalla kostutettu tärkkelys 

mekaaniselle paineelle. Näin saadaan perusmateriaali, jonka kosteus asetetaan 

spesifikaation määräämiin arvoihin.   

Suorapuristukseen soveltuva, osittain esigelatinoitu maissitärkkelys valmistetaan 

hydrolysoimalla (Colorcon® 1999). Kuvassa 4 on pyyhkäisymikroskooppikuva Starch 

1500®-laadusta. Amyloosi ja amylopektiini ovat liittyneet yhteen tiukasti muodostaen 

tärkkelykselle ominaisen pyöreän rakenteen. Esigelatinointi katkaisee osan amyloosin ja 

amylopektiinin välillä olevista sidoksista antaen osittain esigelatinoidulle 

maissitärkkelykselle sille ominaiset ominaisuudet; osittaisen liukoisuuden kylmään 

veteen, suurentuneen partikkelikoon, paremman valuvuuden ja puristuvuuden. 

Tärkkelysjyvästen turpoaminen gelatinointiprosessin aikana on voimakkaasti 

riippuvainen lämpötilasta; perunatärkkelyksen gelatinoitumista tutkittaessa 

partikkelikoko kasvoi jyrkän lineaarisesti lämpötilan kohotessa > 50 °C:en (Liu ym. 

2002). Maissitärkkelys taas vaatii korkeamman lämpötilan, 71 °C, kuin muut 

tärkkelyslaadut gelatinoituakseen (Handbook of Pharmaceutical Excipients 2000). 
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Gelatinoituminen on tärkkelykselle ominainen prosessi, jota ei muilla yhdisteillä ole 

havaittu (Xie ym. 2009).   Esigelatinointiin tarvittavan energian määrä on riippuvainen 

natiivitärkkelyksen sisältämän amyloosin määrästä. Mitä enemmän natiivitärkkelys 

sisältää amyloosia, sitä enemmän energiaa esigelatinointi vaatii. Näillä laaduilla on 

korkeampi viskositeetti ja vähemmän newtoniaanista käyttäytymistä. Hallittu prosessi 

mahdollistaa eri laatuisten (osittainen, täysin) esigelatinoitujen tärkkelysten 

valmistuksen.    

Vapaa amylopektiini mahdollistaa osittaisen liukoisuuden kylmään veteen ja parantaa 

sitovia ominaisuuksia, kun taas muuntumaton maissitärkkelys ja vapaan amyloosin 

osuus parantaa maissitärkkelyksen toimivuutta hajotusaineena (Bolhuis ym. 1996).  

    

   

Kuva 4. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva Starch 1500®:sta (Colorcon® 1999). 

 

3.3    Esigelatinoidun maissitärkkelyksen liukuaineominaisuudet 
 

Esigelatinoidulla maissitärkkelyksellä on itsessään liukuaineominaisuuksia, eivätkä 

ainoastaan sitä sisältävät massat ja siitä puristetut tabletit välttämättä tarvitse erillistä 

liukuainetta (Manudhane ym. 1969). Mikäli maissitärkkelykseen yhdistetään vaikuttava 

aine tai apuaine, jolla ei ole liukuaineominaisuuksia (esim. laktoosia), vain 5-10 %:n 

lisäys saattaa jo vaatia erillisen liukuaineen lisäämisen. Esigelatinoitu maissitärkkelys 

on erityisen herkkä magnesiumstearaatin tabletin lujuutta heikentävälle vaikutukselle. 

Kun Manudhanen tutkimuksessa lisättiin pelkkää maissitärkkelystä sisältäviin 
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tabletteihin > 0,5 % magnesiumstearaattia, ei tableteista saatu enää riittävän lujia eikä 

tablettien lujuutta ylipäätään enää voitu säätää.  

 

3.4    Esigelatinoidun maissitärkkelyksen hajotusaineominaisuudet 

Manudhanen tutkimusryhmän tutkimuksessa esigelatinoidun maissitärkkelyksen 

hajotusaineominaisuuksia verrattiin USP:n mukaiseen tärkkelykseen, amyloosiin ja 

amylopektiiniin eri tablettiformulaatioilla (Manudhane ym. 1969). Tabletit sisälsivät 

täyteaineena dikalsiumfosfaattia tai sumukuivattua laktoosia tai vaikuttavana aineena 

asetyylisalisyylihappoa. Hajotusaineen määrä oli 4 tai 8 %. Tabletteja puristettiin eri 

puristuspaineilla, jonka yksikkönä käytetiin Strong Cobb-yksikköä. Tutkimuksen 

tulokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3.  

Amyloosia ja esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävät formulaatiot hajosivat samaan 

tapaan kuin tärkkelystä sisältävät tabletit (Manudhane ym. 1969). Vesiliukoinen 

amylopektiini ei ole tehokas hajotusaine, vaan se jopa hidastaa vesiliukoista 

sumukuivattua laktoosia sisältävien tablettien hajoamista. Tärkkelys, esigelatinoitu 

tärkkelys ja amyloosi ovat tehokkaampia hajotusaineita, kun niitä käytetään 

liukenemattomien täyteaineiden tai lääkeaineiden kanssa. Asetyylisalisyylihappo- 

tablettien hajoamisaika oli niin nopea, ettei eri hajotusaineiden eroja pystytty 

löytämään. Esigelatinoitu tärkkelys oli samanarvoinen tai parempi 

hajotusaineominaisuuksiltaan kuin tärkkelys dikalsiumfosfaattia ja sumukuivattua 

laktoosia sisältävissä valmisteissa. Koska amyloosi, joka ei turpoa vedessä, on yhtä 

tehokas hajotusaine kuin tärkkelys, tutkijat pohtivat mahdollisuutta, että 24 % 

amyloosia sisältävien tärkkelysjyvästen turpoaminen ei olekaan mekanismi, jolla 

tärkkelys toimii hajotusaineena.    
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Taulukko 2. Dikalsiumfosfaattia (DCP) ja sumukuivattua laktoosia sisältävien 
tablettiformulaatioiden ja asetyylisalisyylihappotablettien (ASA) hajoamisajat, kun 
formulaatioissa on käytetty 4 % eri hajotusaineita (mukaillen Manudhane ym. 1969). 
S.C.u. = Strong Cobb unit. Yksi Strong Cobb-yksikkö vastaa noin seitsemää Newtonia 
(University of North Carolina at Chapel Hill 2012). 

Täyteaine Käytetty hajotusaine 

Käytetty 
puristuspaine 
S.C.u. 

Kontrolli, 
ei hajotus- 
ainetta 

Tärkkelys 
USP 

Esigelatinoitu 
maissitärkkelys 

Amyloosi Amylo-
pektiini 

Dikalsium-
fosfaattitabletit 

Hajoamisaika sekunneissa  

4 >5000 222 63 83 >5000 

8 >5000 192 60 42 >5000 

12 >5000 126 50 61 >5000 

ASA, sis. 
mikrokiteinen 
selluloosa ja 
maissitärkkelys 

 

3 >5000 6 4 4 2200 

5 >5000 6 4 8 3290 

Sumukuivattu 
laktoosi 

 

4 690 607 440 820 2100 

8 830 645 500 830 1850 
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Taulukko 3. Dikalsiumfosfaattia (DCP) ja sumukuivattua laktoosia sisältävien 
tablettiformulaatioiden ja asetyylisalisyylitablettien (ASA) hajoamisajat, kun 
formulaatioissa on käytetty 8 % eri hajotusaineita (Mukaellen Manudhane ym. 1969). 
S.C.u. = Strong Cobb unit. Yksi Strong Cobb-yksikkö vastaa noin seitsemää Newtonia 
(University of North Carolina at Chapel Hill, 2012) . 

Täyteaine Käytetty hajotusaine 

Puristuspaine 
S.C.u.  

kontrolli, 
ei hajotus-
ainetta 

Tärkkelys 
USP 

Esigelatinoitu 
maissitärkkelys 

Amyloosi Amylo-
pektiini 

Dikalsium-
fosfaattitabletit 

Hajoamisaika sekunneissa 

4 >5000 154 128 138 >5000 

8 >5000 58 64 95 >5000 

12 >5000 30 68 113 >5000 

ASA, sis. 
mikrokiteinen 
selluloosa ja 
maissitärkkelys 

 

3 >5000 2 14 8 >5000 

5 >5000 2 17 8 >5000 

Sumukuivattu 
laktoosi 

 

4 690 420 360 540 3700 

8 830 390 360 570 3400 

 

4     C*PHARMGEL DC 93000 
 

C*PharmGel 93000 on Cargill® Inc:n tuotemerkki heidän valmistamalleen 

esigelatinoidulle maissitärkkelykselle. Tuotteen valmistus lopetettiin heinäkuussa 2008. 

Hankintatukku Oy:n esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävät valmisteet oli 

formuloitu käyttäen tätä laatua ja sen korvaaminen suoraan toisen valmistajan 
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esigelatinoidulla maissitärkkelyksellä aiheutti tuotannollisia ongelmia mm. alentaen 

tablettien murtolujuutta.  

Cargill Inc.:in mukaan tuote muodostuu agglomeroituneista tärkkelysjyväsistä, jotka 

ovat säännöllisiä ja karkean pyöreitä muodoltaan (kuva 5, Cargill Inc. 2008). Tuote on 

valkoinen, hajuton, vapaasti valuva ja se sisälsi kosteutta valmistushetkellä 9-12 %. 

Cargill Inc:n esitteen mukaan suhteellisen ilmankosteuden noustessa C*PharmGel DC 

93000 imee itseensä kosteutta, mutta kosteustasapainotila on täysin palautuva (Cargill 

Inc. 2008). Partikkelikoko on keskimäärin 100 μm vaihteluvälin ollessa 10-500 μm. 

Koska C*PharmGel DC 93000 sisältää pientä partikkia hyvin vähän, vähentää se 

tuotteen pölyämistä ja lisää näin käytön miellyttävyyttä. Vapaa kaatotiheys tuotteelle on 

0,530 g/ cm/3 ja tärytiheys 0,660 g cm/3.  Hausnerin suhde on 1,24 ja Carrin indeksi 

19,7 %. Tutkimuksessa käytettyjen esigelatinoidun maissitärkkelyslaatujen vertailun 

helpottamiseksi edellä mainitut ominaisuudet on jokaisen laadun kohdalta kerätty 

taulukkoon 4.  

 

 

Kuva 5. Mikroskooppikuva C*PharmGel DC 93000:sta (Cargill Inc. 2004). 

 

Cargill Inc. on tuottanut tuote-esitteet ja tutkimukset myynninedistämistarkoituksessa, 

joten niiden sisältämään informaatioon on suhtauduttava tietyllä varauksella. Cargill 

Inc. lupaa C*PharmGel DC 93000:lle hyvän puristuvuuden, erinomaisen 

sekoittuvuuden, korkean laimennospotentiaalin ja stabiiliuden varastoinnin aikana ja 
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siitä valmistetuille tableteille nopean hajoamisajan ja alhaisen kuluvuuden (Cargill Inc. 

2004). Hyvä valuvuus takaa tasaisen tablettien jakelutarkkuuden. Tuote on myös 

yhteensopiva useimpien apuaineiden ja vaikuttavien aineiden kanssa. 

Vetomurtolujuuden kasvaminen pidentää tablettien hajoamisaikaa johdonmukaisesti. 

Tuote täyttää Euroopan Farmakopean, US Farmakopean/NF:n ja Japanin Farmakopean 

laatuvaatimukset. C*PharmGel DC 93000 soveltuu sekä rakeistukseen että 

suorapuristukseen. Apuaineen mainosmateriaalinmukaan leijupeti- ja high-shear-

rakeistus tuottavat helposti puristettavia rakeita, joista tehdyillä tableteilla on 

samankaltaiset ominaisuudet kuin suorapuristustableteillakin (Cargill Inc. 2008).      

 

 

Kuva 6. C*PharmGel DC 93000:n vaatiman puristusvoiman suhde murtolujuuteen. 
Esigelatinoidun maissitärkkelyksen lisäksi massassa on 0,25 % piidioksidia ja 0,5 % 
magnesiumstearaattia (mukaillen Cargill Inc. 2008). 

 

Tutkittaessa C*PharmGel DC 93000:n puristuvuutta massaan lisättiin liukuaineeksi 

0,25 % kolloidista piidioksidia ja 0,5 % magnesiumstearaattia (Cargill Inc. 2008). 

Kuvassa 6 on esitetty puristusvoiman johdonmukainen suhde tablettien murtolujuuteen; 

puristusvoiman kasvaessa kasvaa myös lineaarisesti tablettien murtolujuus. 

Puristusvoima (kN) 

M
ur

to
lu

ju
us

 M
Pa
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Puristusvoimalla 20 kN tablettien kuluvuus oli 0,06 % ja murtolujuus 6 MPa. 

Tableteissa ei näkynyt laminoitumista edes suuremmilla puristusvoimilla.  

 
5     LYCATAB® C 

 

Lycatab® C on ranskalaisen Roquette® Fréresin tuotemerkki esigelatinoidulle 

maissitärkkelykselle (Roquette® 2003, Roquette® 2009). Kuvassa 7 kuvattu Lycatab C® 

valmistetaan natiivimaissitärkkelyksestä muokkaamalla sitä ensin fysikaalisesti ja 

rakeistamalla saatu tuote kokonaan esigelatinoidun maissitärkkelyksen kanssa tälle 

tuotteelle kehitetyn prosessin avulla. Se on osittain esigelatinoitu ja jäljelle jääneet 

natiivitärkkelyksen jyväset on agglomeroitu. Lycatab® C kuvataan valkoiseksi tai 

vaalean luonnonvalkoiseksi, mauttomaksi jauheeksi. Se täyttää Euroopan ja USA:n 

farmakopean sekä National Formularyn (NF) laatuvaatimukset. Se on vapaasti valuva 

jauhe, jonka partikkelikoko on keskimäärin 100 µm. Natiivitärkkelykseen verrattuna 

Lycatab® C:lla on korkeampi kaatotiheys, jonka ansiosta siitä valmistettu massa mahtuu 

pienempään kapselikokoon tai tabletin kokoa voidaan pienentää (Roquette 2003). Sen 

kaatotiheys on 0,670 g/cm3 ja tärytiheys 0,810 g/cm3. Hausnerin suhde on 1,26, 

lepokulma 35 ° ja kosteuspitoisuus keskimäärin 8 % (Roquette 2009). Lycatab® C 

sisältää 50 % esigelatinoitunutta maissitärkkelystä ja 50 % natiivimaissitärkkelystä 

(Mahkonen 7.11.2011). Sen vapaan amyloosin määrä on arviolta 12 %.   

Natiivimaissitärkkelyksen partikkelikoko on välillä 2-32 µm, keskiarvon ollessa 13 µm 

(Handbook of Pharmaceutical Excipients 2009).  Natiivimaissitärkkelyksessä hienon 

jauheen osuus saattaakin olla jopa 80 %, kun se Lycatab® C:lla on noin 10 % (Roquette 

2003). Se dispergoituu kylmään veteen ja vapaan amyloosin osuus myös liukenee 

kylmään veteen.  

Roquette Frères on tuottanut tutkimuksia tuotteen kaupallistamista silmällä pitäen ja 

tuloksia onkin arvioitava kriittisesti. Lycatab® C on kehitetty ensisijaisesti kapseloinnin 

apuaineeksi (Roquette 2003). Kovissa kapseleissa se toimii täyteaineena ja 

hajotusaineena. Sen yhteensopivuutta liivatteen kanssa on tutkittu 40 ja 75 % 

suhteellisissa kosteuksissa, eikä sen ole todettu muodostavan kemiallisia reaktioita tai 
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ristiinsitoutumista liivatteen kanssa eikä vaikuttavan kapselien hajoamisaikaan. 

Lycatab® C sopii erinomaisesti kapselointiin, sillä kohesiivisena massana se on 

muodostaa jauhepatsaan, joka on helppo siirtää kapselikuoreen. Se pienentää 

annosvaihtelun ja jakelutarkkuuden hajontaa ja edistää kapselien hajoamista. 

Hajoamisaika ei ole riippuvainen ympäristön pH:sta. Se toimii massassa myös 

liukuaineena. 

Lycatab® C soveltuu myös tabletoinnin apuaineeksi suorapuristusvalmisteissa, jolloin se 

toimii täyteaineena ja sidosaineena (Roquette® 2003, Roquette® 2009). Sitä voidaan 

käyttää myös rakeistusliuoksen valmistamiseen. Parhaimmillaan se toimii 15 %-

liuoksina, joskin täysin esigelatinoitu maissitärkkelys soveltuu rakeistusliuoksen 

sidosaineeksi osittain esigelatinoitua paremmin.  

 

Kuva 7. Pyyhkäisyelektronimikroskoppikuva Lycatab® C:sta (Roquette Frères 2003).  

 

Roquetten tutkimuksessa Lycatab® C:n ominaisuuksia on verrattu Starch 1500®:n 

ominaisuuksiin (Häusler ja Lefevre 2002). Tutkimukseen on syytä suhtautua kriittisesti, 

koska valmistajalla on tapana vertailututkimuksissa painottaa itselleen positiivisia 

asioita ja jättää negatiivisia mainitsematta. Tutkimuksessa molempia esigelatinoituja 

maissitärkkelyksiä kapseloitiin koviin liivatekapseleihin. Niiden fysikaalisten 

ominaisuuksien havaittiin olevan hyvin samanlaiset, lukuun ottamatta valuvuutta. 

Lycatab C®:n valumisaika oli 4 s, mutta vastaavissa olosuhteissa Starch 1500®:n 
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valuvuutta ei voitu mitata, sillä se ei valunut suppilosta lainkaan. Valuvuusmittauksessa 

käytetyn massan määrää ei ole ilmoitettu. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvien 

mukaan Lycatab® C sisältää vähemmän hienoa jauhetta kuin Starch 1500®, jonka suuret 

partikkelitkin ovat muodoltaan epäsäännöllisempiä kuin Lycatab® C:n. Tämä saattaa 

aiheuttaa Starch 1500®:n heikon valuvuuden. Bosch GKF 120 Dosing Disk -

kapselointikoneella tehtyjen tutkimusten mukaan kumpikaan esigelatinoitu 

maissitärkkelyslaatu ei vaadi tuotanto-olosuhteissakaan magnesiumstearaattia 

liukuaineeksi. Mikäli sitä kuitenkin käytetään, suositeltu määrä on 0,2 %. Tämä määrä 

pienensi kapselien keskipainon keskihajontaa 15 minuutin kapseloinnin jälkeen 

Lycatab® C:ta käytettäessä 0,68 %:sta 0,20 %:iin ja Starch 1500®:a käytettäessä 0,67 

%:sta 0,30 %:iin. Kapselien keskipaino oli korkeampi magnesiumstearaattia sisältävillä 

valmisteilla, johtuen todennäköisesti sekä paremmasta valuvuudesta että partikkelien 

järjestäytyvyydestä johtuvasta tiiviimmästä pakkautumisesta.   

Lisätyn magnesiumstearaattimäärän, 0,2 %, ei todettu pidentävän kapselien 

hajoamisaikaa (Häusler ja Lefevre 2002). Starch 1500®-kapselien hajoamisaika oli 

molemmissa tapauksissa 10,5 minuuttia. Lycatab® C-kapselit hajosivat ilman 

magnesiumstearaattia 5 minuutissa ja sen kanssa 3,67 minuutissa. Yllättävän tuloksen 

taustalla saattaa olla se, että liukuaine helpottaa kapselin täyttöä siten, että massan 

sekaan jää vähemmän ilmaa. Tärkkelyspartikkelit toimivat näissä olosuhteissa 

tehokkaampana hajotusaineena. Tämä mekanismi voi selittää myös Starch 1500®-

kapselien pidemmän hajoamisajan. Starch 1500®-partikkelien avonaisempi rakenne ei 

suosi tärkkelyksen turpoamista optimaalisesti. Lycatab® C:n gelatinoitumattomat 

tärkkelysjyväset alkavat turvota vedessä välittömästi, johtaen nopeaan hajoamiseen 

(Roquette 2009). Koska kylmään veteen liukenevaa fraktiota on noin 7 %, viskositeetti 

pysyy koko ajan matalana ja vesi pääsee tunkeutumaan kapseliin nopeasti.  

 
6     SUPERSTARCH 200® 

 

SuperStarch 200® on DMV Fonterra Excipients:in vuonna 2010 lanseeraama osittain 

esigelatinoitu maissitärkkelys (DMV Fonterra Excipients 2010). Se täyttää Euroopan 

Farmakopean, US Farmakopean/NF:n ja Japanin Farmakopean laatuvaatimukset. 
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SuperStarch 200® valmistetaan keskimäärin 73 % amylopektiinia ja 27 % amyloosia 

sisältävästä natiivitärkkelyksestä mekaanisella prosessilla, jonka aikana liuottimena 

käytetään ainoastaan vettä. Sillä on alhainen vedenottokyky, joten se sopii myös 

kosteusherkille lääkeaineille. SuperStarch 200®:n luvataan DMV Fonterra Excipientsin 

kaupallisen materiaalin mukaan olevan hyvin puristuvaa ja tablettien hajoamisajan 

olevan alhainen, mutta suorapuristusvalmisteissa se suositellaan yhdistettäväksi muiden 

suorapuristukseen soveltuvien apuaineiden, kuten mikrokiteisen selluloosan, laktoosin 

tai dikalsiumfosfaatin kanssa, jotta parhaat valuvuus- ja puristuvuusominaisuudet 

saataisiin hyödynnettyä. Se soveltuu myös kapseloinnin apuaineeksi muodostaen 

kohesiivisen massan, joka voidaan siirtää kapselikuoreen ilman merkittävää pölyn 

muodostusta. Vähintään 25 % sen sisältämistä partikkeleista on < 53 μm ja vähintään 90 

% < 150 μm. Tuotteen kaatotiheydeksi valmistaja ilmoittaa 0,640 g/cm3 ja 

tärytiheydeksi 0,800 g /cm3. Carrin indeksi on 20,0 % ja Hausnerin suhde 1,25. 

 

Kuva 8. SuperStarch 200® ja Starch 1500® kombinoituna 250 mg plasebotabletissa 
sumukuivatun laktoosin ja mikrokiteisen selluloosan kanssa (mukaillen DMV Fonterra 
Excipients 2010).  MCC=mikrokiteinen selluloosa 

 

Kuvassa 8 on esitetty esigelatinoidun maissitärkkelyksen ja sumukuivatun laktoosin 

käyttöä tablettien täytetaineena (DMV Fonterra Excipients 2010). Tutkimuksessa 

Tablettien lujuus (N) 

H
aj

oa
m

is
ai

ka
 (s

) 

Laktoosi 90 %/SuperStarch 200® 10 %    
Laktoosi 90 %/ Starch 1500® 10 % 
MCC 50 % / SuperStarch 200® 50 % 
MCC 50 % / Starch 1500® 50 % 
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havaittiin, että tabletin hajoamisaika kasvoi selkeästi lujuuden noustessa. Tutkimuksessa 

vertailuvalmisteena käytetty maissitärkkelys on Starch® 1500 (Roberts N, 

henkilökohtainen tiedonanto 8.6.2011). Starch 1500®:a käytettäessä hajoamisaika oli 

pidempi kuin SuperStarch 200®:a käytettäessä. Hajoamisaika piteni myös, mikäli 

SuperStarch 200® yhdistettiin mikrokiteiseen selluloosaan, mutta vaikutus oli 

vähäisempi kuin laktoosin lisääämisellä. SuperStarch 200®:n funktionaalisuutta on 

tutkittu myös lääkevalmisteilla, joissa toisen valmistajan osittain esigelatinoitu 

maissitärkkelys on koostumuksessa korvattu SuperStarch 200®:lla. Valmistajan 

antaman tiedon mukaan propranololihydrokloriditablettien dissoluutiokuvaaja on ollut 

samanmuotoinen käytettäessä SuperStarch 200®:a verrattuna vertailuvalmisteeseen, 

jossa on käytetty toisen valmistajan osittain esigelatinoitua maissitärkkelystä. 

Vastaavassa tutkimuksessa ibuprofeenitableteilla ero 60 %:n kohdalla on ollut 2 

minuuttia, jonka jälkeen ero kapenee ja huippupitoisuus saavutetaan molemmissa 

formulaatioissa 10 minuutin kohdalla. Koska tutkimukset ovat DMV Fonterra 

Excipientsin teettämiä, niihin tulee suhtautua kriittisesti, sillä niiden on tarkoitus tuoda 

esiin SuperStarch 200®:a positiivisessa valossa.   

SuperStarch 200®:a voidaan käyttää sidosaineena myös märkärakeistuksessa, joko 

kuivaan massaan lisättynä tai rakeistusliuokseen dispergoituna (DMV Fonterra 

Excipients 2010). SuperStarch 200®:n viskositeettiprofiilia on verrattu tärkkelyspastaan, 

täysin esigelatinoituun tärkkelykseen ja Starch 1500®:an. SuperStarch 200® on hiukan 

viskoosimpaa kuin Starch 1500®. Tämä tarkoittaa sitä, että Starch 1500®:n kuiva-

ainepitoisuus rakeistusliuoksessa voi olla hiukan korkeampi kuin SuperStarch 200®:n.       

 

Kuvat 9 ja 10. Mikroskooppikuva SuperStarch 200®:sta, vasemmalla kuvattuna 
luonnon- valossa, oikealla polarisoidussa valossa (DMV Fonterra Excipients 2010). 
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Kuvassa 9 näkyy agglomeroituneita partikkeleita ja vapaita tärkkelysjyväsiä (DMV 

Fonterra Excipients 2010). Kuvassa 10 polarisoitua valoa hajottavat ja hajottamattomat 

tärkkelyspartikkelit vahvistavat osittaisen esigelatinoitumisen tapahtuneen.   

 

7     STARCH 1500® 
 

Starch 1500® on Colorcon® Ltd:n tavaramerkki heidän valmistamalleen osittain 

esigelatinoidulle maissitärkkelykselle (Colorcon® 1999). Tuote täyttää Euroopan 

Farmakopean ja US Farmakopean/NF:n laatuvaatimukset. Valmistuksessa ei käytetä 

kemiallisia lisäaineita tai pintajännitystä alentavia aineita, vaan maissitärkkelystä 

muokataan ainoastaan fysikaalisesti. Valmistaja lupaa kaupalliseen tarkoitukseen 

tehdyssä materiaalissaan, että Starch 1500® toimii tabletin sidosaineena, hajotusaineena 

ja parantaa valuvuutta toimien siten myös liukuaineena. Sen luvataan toimivan 

synergisesti valmisteen muiden apuaineiden kanssa parantaen niiden toiminnallisuutta. 

Sitä voidaan käyttää sekä suorapuristuksella että märkärakeistuksella valmistettavissa 

tableteissa sekä kovissa kapseleissa. Sen sanotaan vähentävän kustannuksia 

vähentämällä sidosaineiden, superhajotusaineiden, massan ja muotin liukuaineiden sekä 

prosessivaiheiden tarvetta. Sen puristumiskäyttäytyminen on pääasiassa plastista. Starch 

1500®:n keskimääräinen partikkelikoko on 70 μm (Levina ja Rajabi-Siahboomi 2004).  

Starch 1500® sisältää laskennallisesti 3,7 -7,4 % vapaata amyloosia, mutta valmistaja ei 

ole varmistanut tätä analyyttisesti (Heinonen, 14.11.2011).  Starch 1500®:n kaatotiheys 

on 0,660 g/cm3 ja tärytiheys 0,860 g/cm3 (Schüssele ja Bauer-Brandl 2003).  Hausnerin 

suhde on 1,29 ja Carrin indeksi 23,3 %.  

Valmistajan myynninedistämistarkoituksiin teettämien tutkimusten ja esitteiden mukaan 

Starch 1500® omaa erinomaiset valumisominaisuudet, mikä takaa sen, että tablettien ja 

kapseleiden jakelutarkkuus ja annosvaihtelu vaihtelevat vain vähän (Colorcon® 1999). 

Sillä on myös liukuaineominaisuuksia, se vähentää koneiden osien kulumista 

pienentämällä kitkaa, jolloin magnesiumstearaatin määrä voidaan pitää alhaisempana 

kuin muita täyteaineita käytettäessä. Suuri määrä magnesiumstearaattia, varsinkin 

sekoitettuna liian pitkään, voi hidastaa tabletin dissoluutiota, aiheuttaa ongelmia 
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tabletoinnissa tuottaen pehmeitä tabletteja sekä haitata päällystyksessä päällysteen 

tarttumista tabletin pintaan (Colorcon® 1999). Näin pienempi määrä 

magnesiumstearaattia voi ennaltaehkäistä em. ongelmia.  

Starch 1500® toimii märkärakeistuksessa sekä sidos- että hajotusaineena, sillä se 

liukenee osittain kylmään veteen (Colorcon 1999®). Se voidaan sekoittaa kuivaan 

massaan ennen veden lisäämistä tai osa siitä voidaan dispergoida kylmään veteen. 

Dispersio tarjoaa tehokkaat sitomisominaisuudet ja sen viskositeetti on matalampi kuin 

perinteisillä tärkkelyspastoilla, joita on lämmitettävä lietteen aikaansaamiseksi. 

Tuotantokustannukset jäävät alhaisemmiksi, kun lämmitysvaihe jää pois. Starch 1500® 

tuottaa kestäviä tabletteja, jotka kuitenkin hajoavat nopeasti. Starch 1500®:a voidaan 

käyttää myös leijupetirakeistuksessa. Koska sen viskositeetti on matala kylmässäkin 

vedessä, voidaan sen määrä rakeistusliuoksessa nostaa korkeaksi ja näin lyhentää 

liuoksen sumutusaikaa. Tärkkelyspastan ja täysin gelatinoidun maissitärkkelyksen 

viskositeetti alkaa kohota jyrkästi, kun kiinteän aineen määrä nesteessä kohoaa yli 3-5 

%:n. Starch 1500® on osittain esigelatinoitu maissitärkkelys ja sen viskositeetti kohoaa 

tasaisesti kiinteän aineen määrän lisääntyessä liuoksessa. Kun kiinteää ainetta on 

liuoksessa 15 %, on liuoksen viskositeetti 356 cP. Vastaava luku saavutetaan 

tärkkelyspastan ja täysin esigelatinoidun maissitärkkelyksen kanssa jo 5-7 %:n 

kohdalla.   

Hajotusaineena toimivat Starch 1500®:n sisältämä vapaa amyloosi ja 

gelatinoitumattoman maissitärkkelyksen osuus (Cunningham ja Scattergood 1999). 

Starch 1500® sisältää vapaata amyloosia 3,7-7,4 % (Heinonen, 14.11.2011). 

Koostumuksessa, jossa oli 25 % hydroklooritiatsidia, 0,25 % magnesiumstearaattia ja 

laktoosia sekä dikalsiumfosfaattia 37,4 %, saatiin sekä 2 % että 10 % Starch 1500®-

lisällä vastaava dissoluutio kuin 2 %:lla natriumtärkkelysglykolaattia, ristiinsidotulla 

natriumkarboksimetyyliselluloosaa ja krospovidonia, joita pidetään ns. 

superhajotusaineina (Cunningham ja Scattergood 1999). Formulaatio, joka ei sisältänyt 

mitään hajotusainetta, vaati hajotakseen 171 minuuttia, kun taas 10 % Starch 1500®:tta 

ja superhajotusaineita sisältävät formulaatiot hajosivat 0,28-1,19 minuutissa. 2 %:n 

Starch 1500®-lisällä hajoamisaika oli noin 2,5 minuuttia.  
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Tabletin vaatimaa poistovoimaa mitattiin tableteilla, jotka sisälsivät hydroklooritiatsidia 

25 %, dikalsiumfosfaattia ja laktoosia 37,4 % kumpaakin, Starch 1500®:a 8 % ja 

magnesiumstearaattia 0,25-1,0  % (Cunningham ja Scattergood 2000). Puristusvoiman 

lisääntyessä 6 kN:sta 15 kN:iin, 0,25 % magnesiumstearattia sisältävän tabletin vaatima 

poistovoima kasvoi 0,16 kN:sta 0,33 kN:iin, kun taas 1,0 % magnesiumstearaattia 

sisältävän tabletin poistovoima kasvoi 0,17 kN:sta 0,26 kN:iin. Vastaavasti lujuudet 

kasvoivat 2 kN:sta 7,1 ja 5,0 kN:iin.  

Taulukko 4. Yhteenvetotaulukko tutkimuksessa käytettyjen esigelatinoidun 
maissitärkkelyslaatujen ominaisuuksista. 

 C*PharmGel DC 
93000 

Lycatab® C SuperStarch® 
200 

Starch 
1500® 

Kuivaushävikki % 9-12  8  8-10 8-10 

Keskimääräinen 
partikkelikoko μm 

100 μm  

(10-500 μm) 

100 μm min 90 %  

<150 μm 

70 µm 

Kaatotiheys g/cm3 530  670  640  660 

Tärytiheys g/cm3 0,660  0,810  0,800  0,860 

Carrin indeksi % 19,7   20,0 20,0  23,3 

Hausnerin suhde 1,24 1,26 1,25  1,29 

Vapaan amyloosin 
määrä % 

ei tiedossa 12  ei tiedossa 3,7-7,4  

 

7.1     Starch 1500® formulaatioesimerkki suorapuristusvalmisteelle 
 
Colorcon®:in teettämässä tutkimuksessa tutkittiin eri liukuaineiden vaikutuksia Starch 

1500®:a sisältävien massojen ominaisuuksiin (Colorcon® 2009). Kaksi valmistettua 

koostumusta, jotka on esitetty taulukossa 5, poikkesivat ainoastaan muotin 

liukuaineiden osalta. Formulaatio 1:ssä käytettiin magnesiumstearaattia 0,25 % ja 

Formulaatio 2:ssa steariinihappoa 0,5 %. Täyte- ja sidosaineena oli Starch 1500®:n 

lisäksi mikrokiteinen selluloosa, joita on käytetty myös tässä tutkimuksessa.  
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Taulukko 5. Formulaatioesimerkki suorapuristeisista massoita, joiden valmistukseen on 
käytetty Starch 1500®:a. Massoja erottava tekijä on muotin liukuaine, joka on 
Formulaatiossa 1 magnesiumstearaatti ja Formulaatiossa 2 steariinihappo (mukaillen 
Colorcon® 2009). 
 
Ainesosat Form. 1  Form. 2  
 % mg / tabl. % mg / tabl. 
Loratadiini USP 6,67 10,00 6,67 10,00 
Starch 1500® 46,24 69,63 46,29 69,44 
Mikrokiteinen selluloosa 46,24 69,63 46,29 69,43 
Kolloidinen piidioksidi 0,25 0,37 0,25 0,38 
Magnesiumstearaatti NF 0,25 0,37   
Steariinihappo NF   0,50 0,75 
Yhteensä 100,00 150,00 100,00 150,00 

 
Mikrokiteinen selluloosa puristuu erinomaisesti, mutta se ei toimi kovinkaan hyvin 

hajotusaineena, vaan hajotusaineena näissä formulaatiossa toimii Starch 1500® 

(Colorcon® 2009). Formulaatio 1:ssä magnesiumstearaatti lisättiin viimeisenä ja massaa 

sekoitettiin 5 minuutin ajan. Formulaatio 2:ssa steariinihappo lisättiin jo edellisessä 10 

minuutin sekoitusvaiheessa yhdessä mikrokiteisen selluloosan kanssa, sillä se ei ole 

herkkä sekoitusajalle kuten magnesiumstearaatti.  

 

Molemmat formulaatiot toimivat hyvin (Colorcon® 2009). Tabletit olivat lujia ja niiden 

kuluvuus ja painovaihtelu oli vähäistä. Muotin liukuaineiden ominaisuudet ovat erilaiset 

ja ne voivat vaikuttaa plastisesti muotoutuvien aineiden, kuten mikrokiteisen 

selluloosan ja Starch 1500®:n, puristuvuuteen. Magnesiumstearaatti päällystää 

partikkelit kokonaan, sitä tehokkaammin, mitä pidempään massaa sekoitetaan. Se on 

steariinihappoa tehokkaampi liukuaine ja sitä käytetään yleensä pienempiä määriä kuin 

steariinihappoa. Steariinihappo sen sijaan pysyy yksittäisinä hiukkasina massassa. 

Magnesiumstearaattia sisältävä Formulaatio 1 vaatikin vain noin puolet Formulaatio 2:n 

poistovoimasta. Poistovoima oli silti edelleen Formulaatio 2:ssakin hyväksyttävällä 

tasolla. Starch 1500®:lla on itsessään liukuaineominaisuuksia, joten muun liukuaineen 

tarvittava määrä on yleensä pienempi. Formulaatio 2, jossa liukuaineena oli käytetty 

steariinihappoa, tuotti lujempia tabletteja verrattuna Formulaatioon 1 (Colorcon® 2009).  
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Molempien formulaatioiden kuluvuus kuvattiin alhaiseksi. Tabletit myös hajosivat 

nopeasti, steariinihappoa sisältävät tabletit nopeammin kuin magnesiumstearaattia 

sisältävät (Colorcon® 2009). Tämä johtunee magnesiumstearaatin hydrofobisuudesta, 

mikä estää veden tunkeutumisen tablettiin.  

 

 7.2    Starch 1500® formulaatioesimerkki rakeistettavalle valmisteelle  
 

Colorcon® on myynninedistämistarkoituksessa tutkinut, miten Starch 1500®:lla voidaan 

yksinkertaistaa valmisteiden koostumusta ja pienentää valmistuskustannuksia 

(Colorcon® 2009). Alla kuvattu tutkimus oli alun perin aloitettu asiakkaan pyynnöstä ja 

julkaistu versio sisältää vaikuttavana aineena guaifenesiiniä, mikä ei kuitenkaan ollut 

alkuperäisen koostumuksen ja tutkimuksen vaikuttava aine. Tutkimuksessa verrattiin 

asiakkaan Formulaatiota 1 Colorcon®:in kehittämään Formulaatioon 2. Kummankin 

valmisteen täydelliset koostumukset löytyvät taulukosta 6.  
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Taulukko 6. Starch 1500®:a sisältävän rakeistettavan valmisteen formulaatioesimerkki 
on formulaatio 2. Formulaatio 1 on asiakkaan formulaatio, johon oli toivottu parannusta 
(mukaillen  Colorcon® 2009). USP = The United States Pharmacopoeia, NF=National 
Formulary 

Ainesosa Formulaatio 1 Formulaatio 2 

Rakeessa % mg / tabl. % mg / tabl. 

Guaifenesiini USP 69,77 300,00 69,77 300,00 

Mikrokiteinen selluloosa NF 10,00 43,00   

Ristiinsidottu karboksimetyyli-  

selluloosa NF 

2,00 8,60   

Povidoni USP 5,00 21,50   

Esigelatinoitu maissitärkkelys NF   16,00 68,80 

Rakeen ulkopuolella  

Mikrokiteinen selluloosa NF 10,23 44,00 9,48 40,77 

Ristiinsidottu karboksimetyyli-  

selluloosa NF 

2,00 8,60   

Magnesiumstearaatti NF 1,00 4,30   

Esigelatinoitu maissitärkkelys NF   4,00 17,20 

Steariinihappo NF   0,50 2,15 

Kolloidinen piidioksidi NF   0,25 1,08 

Yhteensä 100,00  430,00 100,00 430,00 

 

Rakeen povidoni, mikrokiteinen selluloosa ja ristiinsidottu 

natriumkarboksimetyyliselluloosa sekä rakeen ulkopuolelle tuleva mikrokiteinen 

selluloosa ja ristiinsidottu natriumkarboksimetyyliselluloosa korvattiin Starch 1500®:lla 

(Colorcon® 2009). Vaikka steariinihapon liukuaineominaisuudet ovat heikommat kuin 

magnesiumstearaatin, sitä lisättiin massaan ainoastaan 0,5 %, koska Starch 1500®:lla on 

itsessään liukuaineominaisuuksia. Massaan lisättiin vielä massan liukuaineeksi 

kolloidista piidioksidia 0,25 %, koska steariinihapolla ei ole tarttumista estäviä 

ominaisuuksia, kuten magnesiumstearaatilla.  

Formulaatio 1:n tuottamat rakeet olivat tiiviimpiä ja suurempia kuin Formulaatio 2:n 

(Colorcon® 2009).  Formulaatio 2:n kuluvuus oli suuremmilla puristuspaineilla 
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pienempi kuin formulaatio 1:n. Johtuen steariinihapon heikommista 

liukuaineominaisuuksista, Formulaatio 2 vaati enemmän poistovoimaa verrattuna 

Formulaatio 1:een. Formulaatio 2 tuotti kuitenkin lujempia tabletteja, sillä plastisesti 

muotoutuvien raaka-aineiden, kuten Starch 1500®:n kanssa, steariinihappo sallii 

paremmin sidosten muodostumisen. Kuitenkin Formulaatio 2:n tabletit hajosivat 

nopeammin ja vapauttivat lääkeaineen dissoluutiossa nopeammin. Tämä saattaa johtua 

siitä, että koostumuksessa oleva 20 % Starch 1500® toimii myös hajotusaineena ja 

jakaantuu massaan tasaisemmin kuin Formulaation 1:n sisältämä 4 % ristiinsidottu 

natriumkarboksimetyyliselluloosa. Formulaatio 2 tuotti ominaisuuksiltaan parempia 

tabletteja, mutta povidonin ja ristiinsidotun natriumkarboksimetyyliselluloosan 

korvaaminen Starch 1500®:lla tuotti lisäksi kustannussäästöjä apuainehankinnoissa sekä 

prosessin yksinkertaistumisessa.    

 

8     MIKROKITEINEN SELLULOOSA     
 

Mikrokiteistä selluloosaa käytetään tablettivalmisteissa sidos- ja täyteaineena 

(Handbook of Pharmaceutical Excipients 2000).  Lisäksi se voi toimia sekä hajotus- että 

liukuaineena. Se on valkoista, puhdistettua, osittain depolymeroitua, hajutonta, 

mautonta kiteistä jauhetta, joka koostuu huokoisista partikkeleista. Sitä valmistetaan eri 

tavoin, tuloksena useita kaupallisia laatuja, jotka eroavat toisistaan partikkelikooltaan, 

kosteuspitoisuudeltaan, valuvuudeltaan ja muilta fysikaalisilta ominaisuuksiltaan. 

Tavallisimmin mikrokiteinen selluloosa valmistetaan hydrolysoimalla α-selluloosaa 

laimeassa mineraalihappoliuoksessa. Selluloosan lähteenä käytetään kuitupitoista 

kasvimateriaalimassaa. Saatu hydroselluloosaliete puhdistetaan suodattamalla ja 

sumukuivataan. Tuloksena on huokoista materiaalia, jolla on laaja partikkelikoko- 

jakauma.   

Mikrokiteinen selluloosa on 99,5 %: sesti ravintokuitu, jota ruoansulatuskanavan 

bakteerit eivät pysty lainkaan hajottamaan (J. Rettenmeier & Söhne GmbH Co.Kg  

2012). Mikrokiteisellä selluloosalla on GRAS-status eli sen on todettu olevan 

turvallinen ja hyvin siedetty (Generally Recognized As Safe). Sille ei myöskään ole 
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määritelty ADI (Acceptable Daily Intake)-arvon ylärajaa. Sitä voidaan käyttää 

lisäaineena elintarvikkeissa numerolla E 460 eli Euroopan unioni on arvioinut sen 

turvalliseksi elintarvikekäytössä. 

Mikrokiteinen selluloosa käyttäytyy pääasiassa plastisesti puristusprosessissa (David ja 

Augsburger 1977). David ja Augsburger havaitsivat tutkimuksessaan, että myös 

mikrokiteisestä selluloosasta valmistettujen tablettien lujuus on riippuvainen 

puristukseen käytetystä ajasta. McKennan ja McCaffertyn tutkimuksessa havaittiin, että 

Avicel PH 101 mikrokiteisen selluloosan partikkelikoolla oli vain vähäinen 

vaikutusmassan lepokulmaan tai Hausnerin suhteeseen tai eri kokofraktioista 

valmistettujen tablettien murtolujuuteen (McKenna ja McCafferty 1982). Tulos on 

epätavallinen, mutta saattaa johtua siitä, että mikrokiteisen selluloosan kohdalla 

koheesio ja partikkelien väliset voimat eivät ole riippuvaisia partikkelikoosta, vaan 

pysyvät samanlaisina sen vaihtelusta huolimatta. Myös puristumiskäyttäytyminen on 

partikkelikoosta riippumaton. Mekanismiksi on ehdotettu sitä, että mikrokiteinen 

selluloosan sisältämät selluloosasäikeiden kiderakenne puristuu niin tiiviiksi, että se 

mahdollistaa vetysidosten muodostumisen (Reier ja Shangraw 1966).      

 

9     MAGNESIUMSTEARAATTI 
 

Magnesiumstearaattia käytetään tabletointi- ja kapselointiprosessissa muotin 

liukuaineena (Handbook of Pharmaceutical Excipients 2000). Se koostuu 

magnesiumstearaatista ja vaihtelevasta määrästä magnesiumpalmitaattia ja –oleaattia. 

Paras stearaatti/palmitaattisuhde on Marwahan tutkimuksen mukaan 25/75 % (Marwaha 

ja Rubinstein 1988). Tällä suhteella magnesiumstearaatti puristuu vähimmällä voimalla 

ja tabletin työntyminen ylös matriisista vaatii vähiten poistovoimaa. 

Magnesiumstearaatin suositeltu käyttömäärä on 0,25 -5,0 %.  

Magnesiumstearaatti on valkoista, rasvaista jauhetta, joka tarttuu helposti ihoon. Se 

tuoksuu steariinihapolta ja sillä on sille ominainen maku (Handbook of Pharmaceutical 

Excipients 2000). Se sisältää magnesiumia 3,8 -5,0 % ja on yhteensopimaton vahvojen 
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happojen, emästen, muutamien vitamiinien ja raudan suolojen kanssa. 

Valmistusprosessissa käytetty magnesiumoksidi voi toimia reaktiivisena epäpuhtautena 

(Narang ym. 2009).  

Magnesiumstearaattia valmistetaan antamalla natriumstearaatin reagoida 

magnesiumkloridin vesiliuoksen kanssa tai steariinihapon ja magnesiumoksidin, -

hydroksidin tai –karbonaatin kanssa korkeassa lämpötilassa (Handbook of 

Pharmaceutical Excipients 2000).  

Magnesiumstearaatti vähentää kitkaa ja pienentää tarvittavaa poistovoimaa, jolla painin 

työntää tabletin ulos matriisista sekä voimaa, jolla matriisissa muodostunut tabletti 

irtoaa painimesta (Ragnarsson ym. 1979, Wang ym. 2010). Tämä on verrannollinen 

magnesiumstearaatin määrään, muttei sekoitusaikaan. Yleisesti ottaen on mahdollista 

saada hyvä voiteluominaisuus, vaikka sekoitusaika olisikin lyhyt ja liukuaine heikosti 

sekoittunut massaan. Magnesiumstearaatin määrän lisääminen pidentää tabletin 

hajoamisaikaa, alentaa huokoisuutta ja poistovoimaa. Magnesiumstearaatin sekoitusajan 

pidentäminen pidentää tabletin hajoamisaikaa, muihin edellä käsiteltyihin parametreihin 

sillä ei ole vaikutusta. Shahin ja Mlodozeniecin tutkimuksessa taas havaittiin 

magnesiumstearaatin sekoitusajan pidentämisen alentavan poistovoimaa, tabletin 

lujuutta ja massan kaatotiheyttä ja pidentävän hajoamisaikaa ja dissoluutiota (Shah ja 

Mlodozeniec 1977). Syynä eroihin tutkimutuloksissa saattaa olla tutkimuksessa käytetyt 

raaka-aineet ja sekoitusnopeus. Magnesiumstearaatin sekoitusaika ja intensiteetti on 

joka tapauksessa syytä pitää mahdollisimman alhaisena.  

Kolloidisen piidioksidin lisäämisen tablettimassaan, joka sisältää myös 

magnesiumstearaattia, on havaittu lisäävän tabletin lujuutta, mutta heikentävän 

voiteluominaisuuksia eikä se paranna tabletin hajoamisaikaa (Ragnarsson ym. 1979). 

Kolloidisella piidioksidilla ei tämän tutkimuksen mukaan voida parantaa 

magnesiumstearaatin aiheuttamia ongelmia tablettiformulaatioissa. Rakeistettu 

magnesiumstearaatti taas tarjoaa yhtä hyvän voiteluominaisuuden korkeilla 

magnesiumstearaatin pitoisuuksilla kuin jauhemainenkin, mutta negatiiviset vaikutukset 

tabletin lujuuteen, hajoamisaikaan ja kuluvuuteen jäävät pienemmiksi (Johansson 

1984). Pinta-aktiivisen natriumlauryylisulfaatin lisäämisellä on voitu vähentää 

magnesiumstearaatin ja pitkän sekoitusajan aiheuttamia ongelmia (Wang ja Chowhan 
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1990). Mekanismina lienee magnesiumstearaatin ja natriumlauryylisulfaatin vahva 

fyysinen interaktio sekoitusprosessin aikana, joka vapauttaa magnesiumstearaatti- 

hiutaleet lääke-apuaine-agglomeraateista. Näin sillä ei ole vaikutusta hajoamisaikaan tai 

dissoluut ioon.      

Cunningham ja Scattergood ovat tutkineet koostumusta, joka sisälsi 

hydroklooritiatsidia, laktoosia, dikalsiumfosfaattia ja Starch 1500®:a, käyttämällä eri 

magnesiumstearaatin määriä (Cunningham ja Scattergood 2000). Vastoin odotuksia 

magnesiumstearaatin lisääminen 0,25 %:sta 1,00 %:iin ei parantanut massan valuvuutta.  

0,25 % ja 0,5 % magnesiumstearaattia sisältänyt massan valuvuusnopeus oli 5,8 g 

sekunnissa, kun 0,75 % sisältävän massan valuvuus oli 5,4 g sekunnissa ja 1,0 % 

sisältävän massan enää 5 g sekunnissa. Suurempi liukuaineen määrä yhdessä tärinän 

kanssa saattaakin vähentää partikkelien välistä kitkaa, mikä johtaa partikkelien 

tiiviimpään pakkautumiseen ja tiheyden suurenemiseen, mikä voi haitata jauheen 

valumista suppilon aukosta ulos.    

 

9.1     Magnesiumstearaatin herkkyys sekoitusajalle 
 

Sekoitus on prosessi, jossa pyritään saattamaan seoksen eri komponentit 

mahdollisimman tasaisesti toistensa läheisyyteen (Twitchell 2002). Vain harva 

lääkevalmiste sisältää vain vaikuttavaa ainetta, joten sekoitus kuuluu käytännössä 

jokaisen lääkevalmisteen valmistusprosessiin. Näin pyritään takaamaan vaikuttavan 

aineen jakelutarkkuus, tasainen ulkonäkö tai vaikuttavan aineen tasainen vapautuminen 

toivotussa paikassa. Mikäli seoksen eri komponentit saadaan jakautumaan massassa 

homogeenisesti, kutsutaan seosta täydelliseksi seokseksi. Tällainen tilanne on kuitenkin 

joskus epäkäytännöllinen ja tarpeeton, ja liukuaineen, kuten magnesiumstearaatin, 

kyseessä ollessa jopa haitallinen.  

 

Magnesiumstearaattia käytetään alentamaan kitkaa tabletin ja koneen osien, erityisesti 

paininten ja matriisien, välillä (Alderborn 2002).  Koneen ja tabletin välinen kitka voi 

aiheuttaa tabletissa laatuongelmia, kuten laminoitumista tai jopa tablettien murtumista 

matriisista poistettaessa sekä pystysuoria naarmuja tabletin reunaosassa.  
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Magnesiumstearaatilla on myös negatiivisia vaikutuksia tabletin laatuun. Hydrofobisena 

aineena se alentaa tabletin lujuutta, pidentää tabletin hajoamisaikaa ja dissoluutioaikaa 

(Shah ja Mlodozeniec 1977). Negatiiviset vaikutukset korreloivat voimakkaasti 

käytetyn magnesiumstearaattimäärän kanssa; niinpä sitä on käytettävä alin toimiva 

määrä, yleensä enintään 1 %. Myös sekoitusajalla ja –tavalla on suuri merkitys 

magnesiumstearaatin käyttäytymisessä seoksessa. Magnesiumstearaatti on 

hienojakoinen jauhe, joka tarttuu suurempien partikkelien pintaan. 

Magnesiumstearaattia voimakkaasti sekoitettaessa se muodostaa helposti yhtenäisen 

kalvon, joka estää partikkeleita sitoutumasta toisiinsa.    

 

9.2     Magnesiumstearaatti ja Quality by Design 
 

Magnesiumstearaatin tai muun liukuaineen lisääminen massaan on useissa tapauksissa 

välttämätöntä, joten sen vaikutukset tabletin ominaisuuksiin on huomioitava jo 

tuotekehitysvaiheessa (Wang ym. 2010, Shah ja Mlodozeniec 1977). Monilla 

lääkeaineilla dissoluutio on imeytymistä rajoittava vaihe, joten näissä tapauksissa 

dissoluutio luetaan kriittiseksi laatuominaisuudeksi.  Liukuaine lisätään massaan 

yleensä viimeisenä ja sekoitetaan muutamien minuuttien ajan. Tuotekehitysvaiheessa 

olisi hyvä ylisekoittaa magnesiumstearaattia, jopa 10 -15 minuutin ajan ja tarkastella 

sen vaikutusta kriittisiin laatuominaisuuksiin. Mikäli sekoitusajalla on vaikutusta, tulisi 

tutkimus toistaa vielä eri magnesiumstearaatin määrillä esim. 0,75 %, 0,50 % ja 0,25 %.  

On myös muistettava, että sekoittumista tapahtuu vielä tabletointikoneen 

syöttösuppilossa.  

Oikean magnesiumstearaattimäärän ja sekoitusajan löydyttyä olisi hyödyllistä testata 

vielä eri toimittajien laatuja (Wang ym. 2010). Eri toimittajien magnesiumstearaatit 

saattavat poiketa laadultaan ja ominaisuuksiltaan toisistaan. Vaikka 

magnesiumstearaatin laatuvaatimukset ovat kansainvälisesti harmonisoitu eri 

farmakopeoissa, se ei kuitenkaan takaa samanlaista tuotannollista toimivuutta.      

Liukuaineen vaikutus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen (Wang ym. 2010). Sisäisen 

liukuaineen käyttö on huomattavasti tavallisempaa ja tarkoittaa sitä, että liukuaine 

lisätään tabletoitavan massan sekaan. Ulkoisen liukuaineen käyttö on epätavallista 
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hankaluutensa vuoksi. Siinä tapauksessa liukuaine lisätään tabletointikoneen matriisiin 

ja painimiin.   

 

9.3    Esigelatinoidun maissitärkkelyksen suhde magnesiumstearaatin määrään ja 
sekoitusaikaan  

 

Esigelatinoitua maissitärkkelystablettia pitää koossa enimmäkseen molekyylien väliset 

voimat, kuten van der Waalsin voimat, vetysidokset ja elektrostaattiset voimat (Karehill 

ja Nyström 1990, Nyström ja Karehill 1993). Magnesiumstearaatti taas muodostaa 

partikkelien välille ohuen kerroksen, joka vähentää näiden voimien vaikutusta. Mikäli 

molekyylien välinen voima on ainoa partikkeleita yhdessä pitävä voima, heikentää 

yhtenäinen magnesiumstearaattikalvo partikkelien yhteen sitoutumista huomattavasti ja 

tabletin lujuus voi olla lähellä nollaa. Kiinteitä sidoksia fragmentoitumalla muodostavat 

partikkelit taas rikkovat liukuainekalvon ja voivat muodostaa lujia sidoksia kalvosta 

huolimatta.  

Osittain esigelatinoitu maissitärkkelys, esim. Manudhanen tutkimusryhmän käyttämä 

Sta-Rx 1500® on varsin kohesiivinen apuaine ja säilyttää kohesiivisuutensa yhdistettynä 

muihin apuaineisiin tai vaikuttaviin aineisiin (Manudhane ym. 1969). Esigelatinoitu 

maissitärkkelys toimii sekä muotin liukuaineena että hajotusaineena, mutta mikäli se 

yhdistetään toisen apuaineen tai vaikuttavan aineen kanssa, joilla tätä ominaisuutta ei 

ole, on muotin liukuaineen lisääminen tarpeellista. Emäksisten stearaattien, kuten 

magnesiumstearaatin, lisääminen massaan heikentää tablettien murtolujuutta. Vaikka 

magnesiumstearaatin tabletin lujuutta heikentävä ominaisuus on hyvin tiedossa, 

suorapuristuslaatuinen, esigelatinoitu maissitärkkelys on sille erityisen herkkä. 

Manudhanen ym. tutkimuksessa oli mahdotonta saada esigelatinoitua maissitärkkelystä 

sisältävistä tableteista riittävän lujia, mikäli magnesiumstearaattia oli enemmän kuin 0,5 

%. Jo tuolla määrällä tablettien lujuuden säätäminen oli hankalaa.     

Pelkästä suorapuristuslaatuisesta maissitärkkelyksestä puristetut tabletit hajoavat 5-15 

minuutin kuluessa riippuen puristuksen voimasta ja säilytysajasta (Manudhane ym. 

1969). Esigelatinoidusta maissitärkkelyksestä voidaan puristaa tabletteja eri 

puristusvoimilla, mikäli magnesiumstearaattia ei ole liikaa tai sitä ei ole sekoitettu liian 
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kauan. Tablettien lujuus lisäksi kasvaa vielä noin viikon ajan, mikäli ne säilytetään 

korotetussa lämpötilassa. Osa maissitärkkelyksen puristuvuudesta perustunee 

vetysidosten muodostumiseen, jolloin kuivumisen aiheuttama tablettien lujuuden nousu 

on järkeenkäypä ilmiö.  

Suorapuristuslaatuinen tärkkelys on vapaasti valuva jauhe, joka tuottaa tasaisen 

jakelutarkkuuden omaavia tabletteja (Manudhane ym. 1969). Kuitenkaan valuvuus ei 

ole riittävän hyvä nykyaikaisille, nopeille tabletointikoneille. Kolloidinen piidioksidi 

parantaa valuvuutta ja tablettimuotin täyttöä. Kun kolloidisen piidioksidin määrää 

lisätään 0,01 %:sta 1 %:iin, tablettien painon vaihtelun keskihajonta pienenee asteittain, 

saavuttaen minimin 0,25 %:n kohdalla ja sitten taas nousten. Samaan aikaan myös 

tablettien keskipaino saavuttaa huipun 0,25 %:n kohdalla. Tabletin lujuuden muutos 

vastaa tabletin painon muutosta. Massan liukuaineen lisääminen yli 0,25 %:n ei lisää 

tabletin painoa, vaan ennemminkin vähentää sitä. Natrium-silikaatti-aluminaattia 

lisättäessä valuvuus paranee progressiivisesti 0,75 %:iin saakka ja sitten tasoittuu. Ero 

on selitettävissä kolloidisen piidioksidin pienemmän partikkelikoon perusteella.   

 

9.4     Magnesiumstearaatin määrän ja sekoitusajan vaikutus dissoluutioon  
 

Magnesiumstearaatin määrää ja sekoitusajan vaikutusta dissoluutioon on tutkittu 

käyttäen täyteaineena maissitärkkelystä ja laktoosia ja vertailevana muotin liukuaineena 

vesiliukoista magnesiumlauryylisulfaattia (Murthy ja Samyn 1977).  Tutkimuksessa 

käytettiin 2,8 litran V-sekoitinta, jonka pohjalle laitettiin täyteaine ja sen päälle 

vaikuttava aine nitrofurantoiini ja päällimmäiseksi liukuaine. Sekoitin oli noin 

puolillaan eli kokonaismassa oli 1,4 kg. Massaan kohdistuvaa leikkaava voima saatiin 

aikaan vahvistintangolla. Sekoitus koostui 15 minuutin jaksosta ilman vahvistinta, jota 

seurasi 30 minuutin jakso sitä käyttäen. 0-näyte otettiin 15 minuutin sekoituksen jälkeen 

ennen vahvistimen käyttöönottoa, ja loput näytteet 5, 15 ja 30 minuutin kuluttua 

vahvistintangon käyttöönotosta.  

Kussakin koesarjassa käytettiin referenssinä massoja, jotka eivät sisältäneet lainkaan 

liukuainetta (Murthy ja Samyn 1977). Liukuainetta käytettiin kahta eri määrää, 0,5 ja 2 
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%. Massa annosteltiin koviin liivatekapseleihin. Tutkimustulokset osoittivat selvästi, 

että sekä pidemmällä sekoitusajalla että suuremmalla magnesiumstearaatin määrällä oli 

merkittävä, hidastava vaikutus lääkeaineen dissoluutioon riippumatta siitä, oliko 

apuaineena laktoosi vai maissitärkkelys. Tutkimuksen vaikuttavaksi aineeksi oli valittu 

heikosti vesiliukoinen nitrofurantoiini ja vapaasti vesiliukoinen 

prokainamidihydrokloridi. Vaikuttavien aineiden vesiliukoisuudella ei ollut merkittävää 

vaikutusta dissoluutioon. Käytettäessä vesiliukoista magnesiumlauryylisulfaattia 

liukuaineena, sen vaikutus dissoluutioon oli joko vähäinen (nitrofurantoiini) tai 

olematon (prokainamidihydrokloridi). Samantyyppisiin tuloksiin ovat omissa 

tutkimuksissaan päätyneet mm. (Shah ja Mlodozeniec 1977) ja (Chowhan ja Chi 1986).  

  
10   PURISTUMISKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMINEN 

 
Partikkelit voivat muuttaa muotoaan palautuvasti eli elastisesti tai pysyvästi eli 

plastisesti (Alderborn 2002). Partikkelit voivat myös murtua pienemmiksi osasiksi eli 

fragmentoitua. Viskoelastinen massa käyttäytyy elastisesti matalalla puristuspaineella, 

mutta kynnyspisteen ylityttyä muutos on pysyvää (Smith ym. 2009). 

Puristuskäyttäytyminen ei myöskään koskaan edusta puhtaasti yhtä tapaa, vaan on 

sekoitus elastista ja plastista tai murtuvaa ja plastista, jonkin tavoista ollessa dominoiva. 

Puristuspaineen alla partikkelit voivat asemoitua uudelleen, mikä pienentää massan 

tilavuutta. Kun massaan kohdistuvaa painetta edelleen lisätään, partikkelit alkavat 

muuttaa muotoaan (Alderborn 2002). Partikkeli voi läpikäydä muodonmuutoksia useita 

kertoja (Smith ym. 2009). 

Puristumiskäyttäytymiseen vaikuttavat massaan kohdistettu voima ja sen nopeus, 

paikallisesti aiheutettu jännitys ja materiaalien fysikaaliset ominaisuudet kuten tiheys, 

partikkelien koko, muoto ja kokojakauma sekä kidemuoto ja hygroskooppisuus (Celik 

ja Driscoll 1993).  

Puristumiskäyttäytymistä voidaan tutkia pääasiassa kahden menetelmän avulla: 

Karakterisoimalla puristettuja tabletteja tai puristustapahtumaa ja puristuksen jälkeisiä 

muutoksia (Alderborn 2002). Tabletteja tutkittaessa tärkeimpiä parametreja ovat tabletin 
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huokosten rakenne, huokosten kokojakauma ja ominaispinta-ala. Vähemmän käytetty 

menetelmä on laskea tabletin mekaanisten voimien suhteet eri suunnista.      

Kynnyspaine on kappaleen kyky vastustaa paikallista muodonmuutosta eli 

tabletointiprosessissa massan kykyä vastustaa tabletiksi puristumista (Rowe ja Roberts 

1996). Kynnyspaine voidaan määrittää epäsuorilla menetelmillä puristuvuus- 

tutkimuksissa. Matala kynnyspaine tarkoittaa sitä, että massa puristuu helposti ja 

lähestyy nollatason huokoisuutta matalalla puristuspaineella (Ragnarsson ja Sjögren 

1985). Partikkelien välinen kitka ja sidosominaisuudet vaihtelevat materiaalien 

partikkelikoon muutoksen, magnesiumstearaatin liukuaineominaisuuksien ja 

tabletoitavan massan kosteuspitoisuuden mukaan. Lisääntynyt kosteuspitoisuus alentaa 

kynnyspainetta ja tabletin korkeutta, mutta myös tarvittavaa nettotyötä. Yritys 

eliminoida partikkelien välinen kitka lisäämällä magnesiumstearaattia Sta-Rx 1500®:iin 

osoitti, että noin 30 % nettotyöstä voi johtua näistä interaktioista. Voidaan olettaa, että 

sidokset muodostuvat puristuksen aikana ja ne pitää hajottaa edelleen tiheyttä 

nostamalla.  

Dominoiva sitoutumismekanismi ja pinta-ala, joihin sidokset vaikuttavat, määräävät 

miten jauhe käyttäytyy puristumisprosessissa (Nyström ym. 1993). Koska ko. 

ominaisuuksien tutkimisessa on vaikeuksia, näitä tekijöitä ei juuri ole tutkittu 

farmaseuttisilla materiaaleilla. Niinpä tutkitaan yleensä sekundäärisiä tekijöitä, kuten 

partikkelikokoa, muotoa ja pinnan rakennetta ja niistä etsitään korrelaatiota tabletin 

vahvuuteen. Materiaaleilla, jotka sitoutuvat molekyylien välisin voimin, voidaan 

määrittää vain verrannollinen suhde puristeen pinta-alan ja sidoksia muodostavan pinta-

alan välillä.  

10.1   Plastisesti muotoutuvat materiaalit 
 

Plastinen puristumiskäyttäytyminen on riippuvainen massaan kohdistetusta paineesta ja 

siihen käytetystä ajasta (David ja Augsburger 1977). Tabletteja valmistettaessa yleinen 

havainto on, että mikäli tabletointinopeus on suuri, on myös puristusvoiman oltava 

suurempi, koska puristusaika jää tällöin lyhyemmäksi (Amidon ym. 2009).  
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Plastisessa muotoutumisessa partikkelit muuttavat muotoaan pysyvästi (Alderborn 

2002). Plastista muotoutumista tapahtuu, kun molekyylit liukuvat tasoja pitkin 

partikkelien sisällä (Amidon ym. 2009). Esigelatinoitu maissitärkkelys käyttäytyy 

pääasiassa plastisesti puristusprosessissa. Puristusajan pidentäminen nostaa siitä 

valmistettujen tablettien murtolujuutta huomattavasti, toisin kuin laktoosista tai 

dikalsiumfosfaatista puristettujen (David ja Augsburger 1977). Tabletin tiheys kasvaa 

puristusajan pidentyessä sitä enemmän, mitä plastisempaa puristettava materiaali on 

(Rees ja Rue 1978).   

Plastisesti muodostuvilla aineilla ei uusia pintoja muodostu, koska murtumista ei 

tapahdu (Wells 2002). Niinpä magnesiumstearaatin voimakas sekoittaminen heikentää 

tablettien lujuutta. Koska materiaalin plastinen muodostuminen suurentaa pinta-alaa, 

joka voi muodostaa partikkelien välisiä sidoksia, voidaan samansuuntaista lisääntymistä 

odottaa myös vetomurtolujuudessa (David ja Augsburger 1977). Onkin tärkeää tietää, 

missä määrin plastinen muotoutuminen on riippuvainen ajasta ja siten herkkä 

puristuspaineen määrälle.   

Plastista muotoutumista voidaan tutkia laskennallisesti Heckelin yhtälön avulla 

(Sonnegaard 1999). Yhtälö perustuu oletukseen, että jauheiden puristuminen on 

analoginen ensimmäisen kertaluokan kemiallisen reaktion kanssa, huokoisuus korvaa 

konsentraation ja paine ajan.  Yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon 

 

 ln[1/4(1-D)]=KP+A    (1) 

 

Yhtälö on alun perin kehitetty metallijauheille, eikä se kaikin puolin sovellu 

tabletoitavien massojen tutkimiseen (Sonnegaard 1999). Heckelin yhtälö on erittäin 

herkkä todellisen tiheyden muutoksille ja pienillekin virheille koeolosuhteissa. 

Maksimipuristuspaineen riippuvuus kynnyspaineesta saattaakin olla yksi tekijöistä, 

mikä voisi selittää sen, että eri tutkimuksissa saadut kynnyspaineiden arvot eroavat 

suuresti toisistaan. Sonnegaard suositteleekin Walkerin yhtälön käyttöä Heckelin 

yhtälön sijaan. Walkerin yhtälö perustuu oletukseen, että paineen muutoksen nopeus 

suhteessa tilavuuteen on verrannollinen paineeseen. Yhtälö voidaankin kirjoittaa 

muotoon 
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  dP/dv=-l*P       (2) 

 

Hyvin plastiset materiaalit, kuten amorfiset aineet, sisältävät runsaasti heikkoja 

vuorovaikutusvoimia ja osallistuvat voimakkaasti puristeen lujuuden muodostumiseen 

(Nyström ym. 1993). Myös karkeat materiaalit muodostavat suhteellisen runsaasti 

heikkoja vuovaikutusvoimia, huolimatta siitä, ettei materiaali juurikaan fragmentoidu. 

Mikäli puristettavassa materiaalissa on sekä karkeapintaista että plastista materiaalia, 

saadaan erittäin vahvoja tabletteja, koska heikkoja vuorovaikutusvoimia muodostuu 

runsaasti.  

Lujimmat tabletit saadaan materiaaleista, jotka ovat erittäin plastisia, jopa amorfisia ja 

joiden elastinen palautuma on vähäistä (Nyström ym. 1993). Lujuutta tabletille ennustaa 

myös raaka-aineen suuri puristuspinta-ala eli kun lähtömateriaali on hienoa, 

voimakkaasti fragmentoituvaa tai kun sen pinta on karkeaa. Suuri sitoutumispinta-ala 

auttaa muodostamaan molekyylien välisiä sidoksia. 

Lujuudeltaan heikompia tabletteja syntyy materiaaleilla, jotka sitoutuvat heikoilla 

vetovoimilla eli niillä on pieni sitoutumispinta-ala ja jotka sitoutuvat pääasiallisesti 

molekyylien välisillä voimilla (Nyström ym. 1993) . Plastisesti muotoutuvat materiaalit, 

jotka eivät kykene muodostamaan kiinteitä siltoja sekä plastisesti ja elastisesti 

muotoutuvat materiaalit, joissa elastisen komponentin osuus on suuri, kuten fenasetiini 

tai parasetamoli, tuottavat heikkoja tabletteja. 

  

10.2   Elastisesti muotoutuvat materiaalit 
 

Yleisesti ottaen kaikki muodonmuutokset ovat elastisia, mikäli käytettävä puristusvoima 

on riittävän matala ja se hellittää, ennen kuin kynnyspaine saavutetaan (Amidon ym. 

2009). Tällöin partikkelit muokkautuvat elastisesti eli palaavat alkuperäiseen 

muotoonsa. Kynnyspaineen voidaan ajatella olevan elastinen raja, jonka yläpuolella 

muodonmuutoksesta tulee pysyvää. Useat massat palautuvat elastisesti puristamisen 
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jälkeen (Nyström ym. 1993). Myös plastisesti muotoutuvilla materiaaleilla voidaan 

havaita elastista käyttäytymistä. 

Yhteistä suorapuristuslaatuisilla materiaaleilla onkin lievä elastinen käyttäytyminen 

(Nyström ym. 1993). Elastista puristumiskäyttäytymistä voidaan kuvata partikkelien 

tiivistymisenä johtuen partikkelin muodostavan molekyyli- tai ioniryhmän, kuten 

kidehilan tai epäjärjestäytyneen molekyylin ryhmän, pienestä liikkeestä.  

Kun tabletti on muodostunut matriisissa, painetta edelleen lisäämällä tai pitämällä 

jatkuva paine pysähdysvaiheessa, voidaan aiheuttaa edelleen ajasta riippuvaisen 

materiaalin muotoutumista, mikäli tabletti lujittuu viskoelastisesti tai plastisesti (Celik 

ja Driscoll 1993). Kun puristus lopetetaan puristustapahtuman viimeisen vaiheen, 

jälkipuristuksen aikana, tabletti käy läpi nopean elastisen laajenemisen, jota seuraa 

huomattavasti hitaampi viskoelastinen muotoutuminen, kun tabletti poistetaan 

matriisista. Massan kosteus vaikuttaa sekä puristuvuuteen että puristuksen jälkeisiin 

ominaisuuksiin. Jauheen ominaisuudet, kuten pakkautumistilavuus ja tiheys sekä 

tabletin paino, murtolujuus ja vetomurtolujuuskin voivat vaihdella massan kosteuden 

vaihtelun mukaan. Liian matala ja liian korkea kosteuspitoisuus voivat molemmat 

tuottaa epätyydyttävän laatuisia tabletteja. Yleisesti ottaen veden kolme 

termodynaamista tasoa voivat olla tiukasti kiinnittynyt vesi, suhteellisen vapaa vesi ja 

vesi, joka on välitilassa. Van der Voort Maarschalkin tutkimuksessa havaittiin, että vesi 

toimii materiaalissa pehmentimenä (Van der Voort Maarschalk ym. 1997). Mitä 

korkeampi aktiivisen veden määrä oli, sitä alhaisempi oli kynnyspaine. 

 

10.3   Fragmentoitumalla muotoutuvat materiaalit 
 
Fragmentoitumalla muotoutuvien materiaalien etuna on se, että ne ovat vähemmän 

herkkiä lähtömateriaalin partikkelikoon ja partikkelien muodon muutoksille (Nyström 

ym. 1993). Fragmentoitumalla muotoutuvista raaka-aineista valmistettujen tablettien 

lujuus ei myöskään muutu niin helposti puristuksen jälkeen jännityksen hellittäessä 

(Wells 2002).  Fragmentoituminen ei ole yhtä riippuvaista ajasta kuin viskoelastinen 

käyttäytyminen (Amidon ym. 2009). 
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Tavallisesti fragmentoitumalla muovautuvat materiaalit voivat käyttäytyä plastisesti, 

mikäli niiden partikkelikoko on riittävän pieni (Celik ja Driscoll 1993). 

Fragmentoituvilla materiaaleilla onkin tärkeää erottaa, muotoutuvatko jauheen 

pienemmät komponentit elastisesti vai plastisesti (Nyström ym. 1993). 

Fragmentoituvilla materiaaleilla muodostuu puristusprosessin aikana suuri määrä 

partikkelien välisiä kontaktipisteitä (Nyström ym. 1993). Puristuskuorma yksikön pinta-

alaa kohti näillä kontaktipinnoilla on matala. Tämä osoittaa, että suhteellisen heikkoja 

vetovoimia, jotka vaikuttavat välimatkasta huolimatta, voi muodostua. Koska sidoksia 

tai vetovoima-alueita on suuri määrä, muodostuu suhteellisen voimakas puriste. 

Vähemmän fragmentoituvaa käyttäytymistä omaavilla materiaaleilla muodostuu myös 

vähemmän uusia kontaktipisteitä. Tällainen materiaali tuottaa lujia puristeita ainoastaan, 

mikäli suhteellisen voimakkaita molekyylien välisiä voimia, kuten kiinteitä siltoja, voi 

muodostua. 

 

10.4  Esigelatinoidun maissitärkkelyksen puristuvuus 
 

Plastisesti käyttäytyvällä aineella, kuten esigelatinoidulla maissitärkkelyksellä, on 

hitaampi relaksaatioaika ja suurempi kokonaisrelaksaatio puristamisen jälkeen kuin 

fragmentoituvilla aineilla, kuten laktoosilla tai dikalsiumfosfaatilla (Rees ja Rue 1978).  

Mitä pidempi pur istusaika plastisella materiaalilla on, sen lujempi ja tiheämpi tabletista 

tulee. Fragmentoituvilla aineilla puristusajan vaikutus lujuuteen on vähäisempi (David 

ja Augsburger 1977).   

David ja Augsburger tutkivat puristusajan vaikutusta eri apuaineista koostuvien 

tablettien lujuuteen (David ja Augsburger 1977). Tutkimuksessa oli mukana mm. 

esigelatinoitu maissitärkkelys Sta-Rx 1500®, joka monokomponenttina ollessaan ei 

vaadi liukuainetta. Tutkimuksessa nostettiin puristusaikaa 0,09 sekunnista 10 sekuntiin, 

jolloin esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävistä tableteista saatiin huomattavasti 

lujempia. Puristusaika oli niin pitkä, että tabletointikonetta oli pyöritettävä käsin. Kun 

puristusaikaa lisättiin edelleen 20 sekuntiin, kaikista tableteista tuli edelleen lujempia, 

vaikutus oli kuitenkin edelleen suurempi esigelatinoidulla maissitärkkelyksellä kuin 
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muilla tutkituilla aineilla. Koska se muotoutuu plastisesti, saadaan pidemmällä 

puristusajalla aikaan enemmän partikkelien välistä sitoutumista.  

Plastinen muotoutuminen puristuksen aikana selittää sen, miksi liukuaineen lisääminen 

heikentää maissitärkkelystä ja mikrokiteistä selluloosaa sisältäviä tabletteja, muttei 

kiteisiä, fragmentoitumalla puristuvia laktoosia tai sakkaroosia sisältäviä tabletteja 

(David ja Augsburger 1977). Fragmentoituminen muodostaa uusia pintoja, joissa ei ole 

magnesiumstearaattia ja jotka voivat muodostaa sidoksia partikkelien välillä. 

Jauhemaisen magnesiumstearaatin lisääminen hienoon materiaaliin pienentää tablettien 

lujuutta enemmän kuin magnesiumstearaatin lisääminen rakeistettuun massaan (Kikuta 

ja Kitamori 1994). Tämä johtunee siitä, että rakeita puristettaessa muodostuu pintoja, 

joilla ei ole liukuainetta. Jauhemaista massaa puristettaessa liukuaineettomia pintoja ei 

muodostu.        

Karehillin ja Nyströmin tutkimuksessa tutkittiin magnesiumstearaatin vaikutusta 

esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävien tablettien lujuuteen (Karehill ja Nyström 

1990). Massat säilytettiin ennen tabletointia kahden päivän ajan 20 °C lämpötilassa ja 

40 % suhteellisessa kosteudessa, kuten myös tabletit puristamisen jälkeen. Tableteista 

mitattiin vetomurtolujuus heti tabletoinnin jälkeen ja uudelleen kahden vuorokauden 

kuluttua.  Tablettien, joiden massat eivät sisältäneet magnesiumstearaattia, lujuus oli 

kasvanut kahden päivän säilytyksen aikana, kun taas magnesiumstearaattia sisältävien 

tablettien lujuus oli pysynyt samana.  Selitys lujuuden lisääntymisen eroissa säilytyksen 

aikana on suhteellinen eri sitoutumismekanismien myötävaikutus. Liukuaineettomassa 

puristeessa vaikuttavat molekyylien väliset voimat sekä vähäisessä määrin kiinteät 

sillat, mutta liukuainetta sisältävillä tableteilla lujuutta lisäisivät nimenomaan kiinteät 

sillat, jotka voisivat muodostua magnesiumstearaatin muodostaman 

monomolekulaarisen kalvon läpi.  

Manudhanen ym. tutkimuksessa esigelatinoidusta maissitärkkelyksestä puristettiin 

vaihtelevan lujuisia tabletteja (Manudhane ym. 1969). Tablettien lujuus on ilmoitettu 

Strong Cobb-yksiköissä. Hajoamisaika on mitattu USP:n menetelmällä ilman kiekkoja. 

Tablettien lujuus kasvoi jo viikossa 60 °C lämpötilassa. Tutkimuksessa havaittiin myös, 

että tablettien keskipaino aleni kosteuden haihtuessa niistä. Mikäli yksi esigelatinoidun 

maissitärkkelyksen sitoutumismekanismeista on vetysidosten muodostuminen, 
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kuivuminen vain vahvistaa näitä sidoksia.  Samalla kun tablettien lujuus kasvoi, myös 

hajoamisaika piteni, joskaan ei merkittävästi. Tätä ei havaittu huoneenlämpötilassa 

säilytettynä. Tabletit, jotka säilytettiin 60 % suhteellisessa kosteudessa ja 40 °C 

lämpötilassa, menettivät noin 3 % keskipainostaan. Tablettien lujuus kasvoi hieman, 

mutta vaikutus hajoamisaikaan oli pieni tai olematon. Tabletit turposivat hiukan 

kosteuden vuoksi, mikä aiheutti pienen kasvun tabletin korkeudessa. Saadut tulokset on 

koottu taulukkoon 7. 

Taulukko 7. Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan 60 % / 40 °C vaikutus esi- 
gelatinoidusta maissitärkkelyksestä puristettujen tablettien lujuuteen ja hajoamisaikaan 
(mukaillen Manudhane ym. 1969). S.C.u. = Strong Cobb unit. Yksi Strong Cobb-
yksikkö vastaa noin seitsemää Newtonia. 

0-tilanne  1 viikko  60 °C 1 viikko  40 °C ja 60 %  

Lujuus 
S.C.u. 

Hajoamis-
aika s 

lujuus 
S.C.u. 

Hajoamis-
aika s 

Lujuus 
S.C.u.  

Hajoamisaika s 

17,6 930 >28 1140 >28 1040 

14,4 795 21,8 880 16,5 771 

8 655 13,7 691 11,4 650 

3,4 509 8,5 500 7,1 480 

 

 

10.5 Painaumakovuuden tutkiminen 
 

Painaumakovuutta voidaan tutkia määrittämällä tabletista Brinellin tai Vickersin kovuus 

(Monedero Perales ym. 1994). Painaumakovuuden tutkiminen antaa tietoa 

puristusprosessista ja siten myös tabletin formulaatiosta. Monedero Peralesin 

tutkimusryhmän tutkimuksessa litteitä tabletteja puristettiin kuudella eri 

puristuspaineella. Liukuaine lisättiin ulkoisesti sivelemällä painimiin 5 % 

magnesiumstearaatti-kloroformiliuosta. Vetomurtolujuuden määrittämiseksi 

murtolujuus mitattiin heti puristuksen jälkeen Schleuniger-lujuusmittauslaitteella ja 

tabletin dimensiot mitattiin mikrometrillä.  
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Odotusten mukaisesti testissä syntyneen painauman halkaisija aleni ja Vickersin testin 

antama kovuusarvo kasvoi samalla, kun tabletin puristuksessa käytetty voima kasvoi 

erästä toiseen (Monedero Perales ym. 1994). Syntyneen kolon halkaisija määritettiin 

Zwick 3212 kovuusmittauslaitteella. Kolot mitattiin sekä tabletin ylä- että alapinnalta. 

Tabletin ylä- ja alapinnan Vickersin kovuusarvojen vähäiset erot osoittavat korkeaa 

luontaista taipumusta plastiseen muotoutumiseen. 

        

10.6  Tablettia koossa pitävät voimat   
 

Tablettipuristetta pitää koossa Rumpfin luokittelun mukaan viisi erilaista voimaa 

(Rumpf 1962, Führer 1996):  

1. Kiinteät sillat, joita muodostaa sintrautuminen, sulaminen, kiteytyminen, 

kemialliset sidokset ja sideaineet, jotka ovat kovettuneet. 

2. Liikkuvan nesteen aiheuttama sitoutuminen, kuten kapillaarivoimat ja 

pintajännitysvoimat.  

3. Ei-vapaasti liikkuvien sideaineiden muodostamat sillat, kuten viskoosit 

sideaineet ja absorptiokerrokset 

4. Kiinteiden partikkelien väliset vetovoimat, kuten molekyylienväliset ja 

elektrostaattiset voimat esim. Van der Waalsin voimat, elektrostaattiset voimat 

ja vetysidokset.  

5. Muotoon liittyvä sitoutuminen, kuten mekaaninen lukittuminen 

Luokittelu on yleisesti hyväksytty ja tärkeimpinä mekanismeina kuivalle, kiteiselle 

jauheelle pidetään kiinteitä siltoja, partikkelien välisiä vetovoimia sekä mekaanista 

sitoutumista (Nyström ja Karehill 1996). Kiinteiden siltojen muodostumisessa 

välttämätöntä on pintojen välitön kontakti (Nyström ym. 1993). Kiinteät sillat ovat lujia 

sidoksia, jossa vierekkäisten partikkelien pinnat ovat kontaktissa keskenään 

atomitasolla. Kiinteitä siltoja voi muodostua sulamisen, atomien diffuusion ja liuoksissa 

uudelleen kiteytymisen kautta. Kiinteät sillat voidaan määrittää sähköisen 

ominaisvastuksen avulla. Sitoutumismekanismeja on määritetty myös mittaamalla 
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tabletin lujuutta eri väliaineissa, kuten nesteissä, joilla on erilainen dielektrisiteettivakio 

tai magnesiumstearaattifilmin avulla (Nyström ym. 1993).        

Molekyylien väliset voimat ovat kiinteitä siltoja heikompia voimia, jotka houkuttelevat 

partikkeleita pitkänkin välimatkan päästä verrattuna kemiallisen sidoksen aiheuttamaan 

vetovoimaan (Nyström ym. 1993). Tablettivalmisteissa tavallisin koossapitävä voima 

on molekyylien välinen voima. Van der Waalsin voima on tavallisin näistä voimista 

(Nyström ja Karehill 1996). Partikkelien välinen vetovoima on kääntäen verrannollinen 

niiden väliseen etäisyyteen (Celik ja Driscoll 1993). Kun partikkelit ovat riittävän 

lähellä toisiaan, ne voivat liittyä toisiinsa tilapäisesti. Sitoutuminen voi tapahtua usealla 

eri mekanismilla, jotka vaikuttavat sidoksen lujuuteen. Vetysidos on elektrostaattinen 

voima ja se voi vaikuttaa joko molekyylin sisällä tai molekyylien välillä (Nyström ja 

Karehill 1996). Elektrostaattiset voimat syntyvät sekoitusprosessin aikana ja 

purkautuvat säilytyksen aikana. Kemiallinen sitoutuminen syntyy partikkelien välisissä 

kemiallisissa reaktioissa tai vetysidoksella (Coelho ja Harnby 1978). Yleensä näitä 

voimia ei esiinny tai ne ovat mitättömiä vaikutukseltaan. 

Kun jauhe on kosteutensa suhteen tasapainossa kuivissa olosuhteissa, vain Van der 

Waalsin voimat ilmenevät dipolien yhteisvaikutuksista molekyyleissä ja ovat tärkeitä 

ainoastaan hyvin hienoille jauheille (Coelho ja Harnby 1978). Nämä voimat katoavat 

nopeasti, mikäli etäisyyttä lisätään, joten ne ovat herkkiä pinnan epätasaisuudelle, joka 

erottaa partikkeleita toisistaan. Elektrostaattiset voimat syntyvät partikkelien varauksen 

muodostuessa, mikä voi aiheuttaa partikkelien keskinäistä vetovoimaa tai hylkimistä. 

Voimat ovat riippuvaisia partikkelin luonteesta ja siihen vaikuttaa vastakkaisesti pinnan 

karkeus, koska kulmat ja reunat pyrkivät auttamaan partikkelien varauksen 

purkautumista.   

Mikäli ympäristön kosteus nousee minimikosteuden yläpuolelle, jauhe imee kosteutta 

kunnes tasapaino on saavutettu (Coelho ja Harnby 1978). Kosteus lisää myös Van der 

Waalsin voimien merkitystä, sillä imeytyneet kerrokset voidaan ajatella olevan 

partikkelin osia ja vähentävän partikkelien välistä etäisyyttä, jolloin Van der Waalsin 

voimien merkitys kasvaa. Pientä vetovoimaa imeytyneiden kerrosten välillä saattaa 

esiintyä kaikkein karkeimmissa kohdissa, mutta todellinen kontaktipinta on niin pieni, 

että tällaiset vetävät voimat ovat vaikutukseltaan mitättömiä. Toisaalta vetovoimaan 
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vaikuttaa paikallinen karkeus, joten vierekkäiset pinnat voivat kokea hyvin erilaisia 

voimia. Elektrostaattiset voimat katoavat nopeasti, kun kosteus aiheuttaa ilman 

muuttumisen johtavaksi ja näin se edistää partikkelien varauksen purkautumista. 

Imeytynyt kosteus alentaa myös mekaanisten voimien suuruutta, sillä imeytynyt 

kosteusfilmi toimii liukuaineena ja alentaa kitkaa ja vähentää vakaan yhteen 

sitoutumisen muutoksia. Kun minimikosteus on saavutettu, adsorboitunut filmi on 

riittävän paksu peittääkseen karkeudet ja mahdollisuudet vetovoimien syntymiselle 

adsorboituneiden pintojen välille kasvavat. Minimikosteusarvoa ei kuitenkaan pidä pitää 

terävänä rajana, vaan pikemminkin käännekohtana, missä adsorboituneiden pintojen 

vetovoimat pitäisi oleellisesti kasvaa. Elleivät partikkelit ole aivan tasaisia, on olemassa 

minimikosteusarvo, jonka alapuolella vain satunnaista kosteussitoutumista voi tapahtua 

ja jolla on vain mitätön makroskooppinen vaikutus jauheen käyttäytymiseen. 

Sitoutuminen adsorboituneen kerroksen interaktioiden vuoksi tapahtuu enemmän kun 

kosteus kasvaa, kunnes kriittinen kosteusnestesiltasitoutuminen tulee hallitsevaksi. 

Pinnan karkeus vaikuttaa voimakkaasti adsorboituneiden kerrosten vuoksi. 

Mekaaninen sitoutuminen kuvaa partikkelien takertumista kiertymistä toisiinsa 

(Nyström ym. 1993, Führer 1996). Materiaalit, jotka sitoutuvat toisiinsa tällä 

mekanismilla, vaativat yleensä korkean puristusvoiman, niillä on alhainen lujuus ja 

erittäin pitkä hajoamisaika. Mekaaninen sitoutuminen vaatii partikkelin muodolta ja 

pinnan rakenteelta erityisominaisuuksia, kuten pitkiä neulamaisia kuituja ja 

epäsäännöllisiä muotoja. Tällaiset partikkelit sitoutuvat toisiinsa helpommin 

mekaanisesti verrattuna tasaisiin, pyöreisiin partikkeleihin. Kiinteitä siltoja muodostavat 

plastisesti muovautuvista aineista ainoastaan karkeat materiaalit, jotka sulavat 

puristuksen aikana (Nyström ym. 1993, Rumpf 1962).  

Kitka ja toisiinsa lukkiutuminen ovat luonteeltaan erilaisia voimia, sillä ne eivät ole 

riippuvaisia partikkelien luonteesta, vaan reagoivat niiden liikkeeseen (Coelho ja 

Harnby 1978). Kitka ja toisiinsa lukkiutuminen lisääntyvät, kun partikkelin pinta 

muuttuu karkeammaksi. 

Esigelatinoitua maissitärkkelystä pääasiassa sisältävän tabletin tärkein koossapitävä 

tekijä on molekyylien väliset voimat (Karehill ja Nyström 1990). Kiinteät sillat ja 

molekyylien väliset voimat voidaan erottaa puristuslujuuden ja lähtömateriaalin pinta-
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alan suhteesta. Esigelatinoitu maissitärkkelys Sta-Rx® 1500 antaa matalan arvon, mikä 

viittaa molekyylien väliseen vetovoimaan (Karehill ja Nyström 1993).   

Nyströmin ym. tutkimuksessa voitiin karakterisoida pinnalle ominainen tabletin lujuus 

käyttämällä pinta-alatietoja ja sen havaittiin olevan samanlainen kaikille ensisijaisesti 

molekyylien välisillä sidoksilla sitoutuville materiaaleille (Nyström ym. 1993). 

Tällaisille materiaaleille saavutetaan suuri sitoutumispinta-ala, mikäli partikkelien 

pinta-ala tabletissa on suuri. Tämä voidaan saavuttaa materiaaleilla, jotka 

fragmentoituvat voimakkaasti tai käyttämällä hyvin hienojakoisia materiaaleja tai 

laatuja, joilla on voimakkaan epätasainen pinta. On ehdotettu, että suurin osa plastisesti 

muotoutuvista materiaaleista ei kuitenkaan omaa riittävästi plastisuutta muodostaakseen 

suuria alueita, jotka voivat osallistua hiukkasten väliseen vetovoimaan molekyylien 

välisillä voimilla.  

Lujia tabletteja syntyy, kun puristusprosessissa vaikuttaa joko runsaasti heikkoja 

vuorovaikutusvoimia tai pienempi määrä voimakkaita vuorovaikutusvoimia (Nyström 

ym. 1993). Heikkoja vuorovaikutusvoimia muodostuu, kun sitoutumispinta-alaa on 

paljon ja sitoutuminen tapahtuu pääasiassa molekyylien välisillä voimilla. Esimerkkinä 

tällä tavalla sitoutuvista aineista on hyvin hienojakoinen natriumkloridi tai aineet, joiden 

pinta on karkea kuten mikrokiteinen selluloosa, Avicel® ja Sta-Rx 1500® ja monien 

muiden materiaalien jauhetut laadut, amorfiset sidosaineet sekä fragmentoituvat aineet, 

kuten laktoosi ja dikalsiumfosfaatti, joilla on vain vähän elastisia ominaisuuksia. 

Pienempi määrä vahvoja vuorovaikutusvoimia tuottaa myös vahvoja tabletteja. Tällöin 

sitoutumispinta-ala on pieni, mutta sitoutumista tapahtuu sekä molekyylien välisten 

voimien ja kiinteiden siltojen välityksellä. Esimerkiksi karkeakiteinen natriumkloridi 

muodostaa lujia tabletteja tällä mekanismilla.   
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KOKEELLINEN OSA     
 
 
11  MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

11.1  Tutkimuksessa käytettävät materiaalit 
 

Tutkimukseen valittiin neljä eri kauppanimellä myytävää osittain esigelatinoitua 

maissitärkkelyslaatua: C*PharmGel DC 93000, Starch 1500®, SuperStarch® 200 ja 

Lycatab® C. Ensin mainittua lukuun ottamatta kustakin laadusta mukana oli kolme erää, 

jotta voitiin tutkia myös erien välistä vaihtelua. Toisena täyteaineena tabletissa oli 

mikrokiteinen selluloosa Vivapur® 101 (JRS-Pharma, Nastola, Suomi). Liukuaineena 

tableteissa käytettiin magnesiumstearaattia (Peter Greven Nederland C.V, Venlo, 

Alankomaat). Kaikki tutkimuksessa käytettävät raaka-aineet toimitti ja kustansi 

Hankintatukku Oy. Taulukossa 8 on esitetty käytettyjen esigelatinoitujen 

maissitärkkelysten kauppanimet, eränumerot ja koodit.  

Taulukko 8. Tutkimuksessa käytettyjen esigelatinoitujen maissitärkkelyserien 
kauppanimet, eränumerot ja koodit.  

Kauppanimi Valmistaja Eränumero koodi 

C*PharmGel DC93000 Cargill® Inc. 02033129 C1 

Lycatab® C Roquette Frères E5969 L1 

Lycatab® C Roquette Frères E7985 L2 

Lycatab® C Roquette Frères E8315 L3 

Starch 1500® Colorcon® Ltd.  IN519819 S1 

Starch 1500® Colorcon® Ltd. IN521096 S2 

Starch 1500® Colorcon® Ltd. IN521171 S3 

SuperStarch 200® Fonterra Excipients 10576261 U1 

SuperStarch 200® Fonterra Excipients 10576272 U2 

SuperStarch 200® Fonterra Excipients 10586156 U3 
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Erät koodattiin tutkimusten aikaisten merkintöjen tekemisen helpottamiseksi. Mikäli 

yhdestä näytteestä on tehty useampi rinnakkaistutkimus, on tutkimuksen 

järjestysnumero lisätty koodin perään alaviivalla erotettuna, esim. L1_4.      

 

11.2  Esigelatinoidun maissitärkkelyksen tutkimusmenetelmät 

11.2.1    Organoleptiset ominaisuudet 

 
Organoleptisia ominaisuuksia voidaan tarkastella aistienvaraisesti. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat tuotteen haju, maku, väri ja tuntuma. Osittain esigelatinoitu 

maissitärkkelys kuvataan valkoiseksi tai luonnonvalkoiseksi, hajuttomaksi, 

karkeahkoksi tai hienoksi jauheeksi, jolla on lievästi ominainen maku (Handbook of 

Pharmaceutical excipients 2009). Ennen työn aloittamista kaikkia näytteitä tarkasteltiin 

aistinvaraisesti ja tarkastettiin, että ne vastaavat kirjallisuuden ja valmistajan antamaa 

kuvausta. Samalla niiden organoleptisiä ominaisuuksia vertailtiin toisiinsa.  

 

11.2.2    Partikkelikoon mittaaminen 

 
Kustakin näytteestä ja osasta tabletteja otettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat 

Helsingin Yliopiston Biotekniikan Instituutin elektronimikroskopian yksikössä. 

Alumiininastan päälle asetettiin kaksipuolinen hiiliteippi, jonka päälle näytettä 

sirotettiin. Ylimääräiset hiukkaset irrotettiin kopistamalla nastaa ja puhaltamalla 

puhdasilmalla näytteestä teippiin tarttumattomat partikkelit pois. Tavan haittapuolena 

on se, että joissain tapauksissa pienimmät hiukkaset saattavat irrota kokonaan 

hiiliteipistä (Lakio S, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2012). Näytteet päällystettiin 

platina-atomeilla Quorum Q 150T S-päällystyslaitteella (Quorum Technologies Ltd., 

Englanti). Päällystyslaiteeseen imettiin tyhjiö ja ilma korvattiin argonilla. Näytteitä 

päällystettiin 25 sekunnin ajan, mikä tuottaa keskimäärin viiden nanometrin paksuisen 

platinakerroksen näytteen päälle. Platina suojaa näytettä elektroneilta ja johtaa 

ylimääräisen virran pois näytteestä.  
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Päällystetyt näytteet kuvattiin Quanta FEG2508 (Fei Europe, Eindhoven, Alankomaat) 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Nastat asetettiin kuvausalustalle, kammioon imettiin 

tyhjiö ja se täytettiin typellä. Kustakin näytteestä otettiin kuvat 70–kertaisella ja 600-

kertaisella suurennoksella ja Lycatab® C-maissitärkkelyksestä lisäksi 200-kertaisella 

suurennoksella sen suuremman partikkelikoon vuoksi. Tableteista kuvat otettiin 200-, 

600- ja 1500-kertaisella suurennoksella.      

     

Näytteiden partikkelikoko määritettiin Malvern series 2600 c-laserdiffraktiometrillä 

(Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, Englanti). Laitteen toiminta perustuu 

valonsirontaan eli säteen kulkusuunta muuttuu kiinteän hiukkasen tai tiheyden 

muutoksen vaikutuksesta. Mitä suurempi hiukkanen on kyseessä, sitä enemmän säde 

siitä siroaa. Lasersäde kulkee kyvetin läpi, jossa tutkittavat partikkelit leijuvat sopivassa 

väliaineessa. Diffraktoituneet säteet kohdistetaan detektorilevylle, jonka keskellä on 

reikä. Rei´än takana on valodiodi, jolla mitataan saapuneen ja diffraktoituneen säteen 

intensiteetin suhdetta. Kohdistuslinssien polttoväliä muuttamalla ja linssejä vaihtamalla 

voidaan mitata partikkeleita, joiden koko on 1-1900 µm:n välillä. Diffraktiokuvaajasta 

voidaan laskea matemaattisen mallin avulla partikkelien kokojakauma.  

 

Laserdiffraktometrillä voidaan mitata partikkelikoko käyttämällä väliaineena ilmaa tai 

nestettä. Tässä tapauksessa partikkelikoko määritettiin nesteessä. Koska maissitärkkelys 

osin liukenee ja turpoaa veteen, mittauksen väliaineeksi valittiin esikokeen perusteella 

heksaani. Ennen näytteen lisäystä tarkistettiin, että laserin intensiteetti oli riittävä 

mittauksen suorittamiseen ja tarvittaessa säteen kohdistusta säädettiin säätöruuveilla. 

Lähettäjälinssin koko oli 10 mm ja vastaanottajalinssin 100 mm, jolloin partikkelien 

mittausalue on välillä 1,9 -188 µm. Linssit puhdistettiin huolellisesti ennen mittauksen 

aloittamista. Mittausetäisyys kyvetin ja vastaanottajalinssin välillä oli 133 mm. Säteen 

pituudeksi lähtötietoihin laitettiin 14.3, mikä on nestemittauksissa käytettävä vakio. 

Jokaisen mittauksen välissä kyvetti pestiin ja kuivattiin huolellisesti, jotta edellisen 

näytteen jäämät eivät häiritsisi seuraavaa mittausta. Heksaania mitattiin kyvettiin niin, 

että linssit peittyivät kokonaan. Magneettisekoitin asetettiin kyvetin pohjalle estämään 

näytteen sedimentoitumista. Näytettä siroteltiin varovasti kyvettiin 

magneettisekoittimen pyöriessä ja tietokoneen näytöltä seurattiin intensiteetin muutosta. 



46 

 

Intensiteetin ollessa mittaukseen riittävä, näytettä ei enää lisätty, vaan mittaus 

käynnistettiin tietokoneen kautta.  

11.2.3    Tiheys 
 
Kaikista näytteistä tutkittiin kaato- ja tärytiheys sekä todellinen tiheys. Kaatotiheys 

tutkittiin asettamalla 200 ml mittalasi statiiviin 45 ° kulmaan ja kaatamalla 50 + 0,05 g 

jauhetta mittalasiin. Mittalasi laskettiin varovasti pöydälle ja jauhepinnan ylä- ja alataso 

luettiin mitta-asteikolta. Kaatotiheyden arvoksi merkittiin ylä- ja alatason keskiarvo. 

Kustakin näytteestä otettiin kolme rinnakkaismittausta. Mittalasi näytteineen punnittiin 

mittauksen jälkeen, jotta saatiin selville näytteen tarkka paino. Kaatotiheys saatiin 

jakamalla tilavuuden keskiarvo tarkalla painolla. 

 

Tärytiheys tutkittiin kaatotiheyden mittaamisen jälkeen, ravistamalla varovasti 

jauhepinta tasaiseksi. Tämän jälkeen asetettiin Erweka SVM (Erweka GmbH, 

Heusenstamm, Saksa) täristimen päälle ja jauhepinnan taso luettiin mitta-asteikolta 10, 

500, 1250 ja 2500 täristyksen jälkeen. Koska tilavuus muuttui vielä 1250 ja 2500 

täristyksen välillä, 2500 täristyksen jälkeen saatua lukemaa käytettiin tärytiheyden 

laskemiseen. Tärytiheys saatiin jakamalla tilavuuden keskiarvo tarkalla painolla.  

 

Todellinen (aito) tiheys mitattiin heliumpyknometrillä (Micromeritics multivolume 

pycnometer 1305, Micromeritics Instrument Corporation, Norcross, Georgia). Kustakin 

näytteestä otettiin 10 rinnakkaista mittausta, koska näytteen tasapainottuminen ja ilman 

täydellinen poistuminen näytteestä vie aikaa ja vaatii näytteen käsittelyn heliumilla 

useita kertoja. Pyknometrillä voidaan mitata kiinteän aineen todellinen tiheys 

mittaamalla paine ja laskemalla aineen tilavuus.  

 

Näytekammion mitta-astian tilavuus mitattiin ja massa punnittiin ensin tarkasti. 

Näytettä laitettiin mitta-astiaan siten, että täyttöaste oli noin 2/3 astian tilavuudesta. 

Mitta-astia ja näyte laitettiin näytekammioon ja laitteeseen imettiin tyhjiö, jotta 

näytteeseen absorboitunut ilma saatiin poistettua. Tämän jälkeen näytekammioon 

laskettiin 19-20 psig (paunaa per neliötuuma) heliumia. Lukeman kirjaamisen jälkeen 

kaasulle avattiin tie toiseen kammioon, jolloin kaasu laajeni ja paine aleni. Myös alempi 
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paine kirjattiin ylös. Mittausten jälkeen mitta-astia punnittiin uudelleen, jolloin saatiin 

selville näytteen tarkka massa mittausten jälkeen. Näytteen tilavuus lasketaan jakamalla 

täyttöpaine tilan laajenemisen jälkeisellä paineella. Tuloksesta vähennetään 1 ja 

saadulla tuloksella jaetaan laajenemistilavuus. 

 

Vnäyte=Vnäytetila-Vlaajenemistilavuus 

[(täyttöpaine/paine laajenemisen jälkeen)-1]   (3) 

 

 

Näytteen todellinen tiheys saadaan jakamalla näytteen paino näytteen tilavuudella. 

 

 

ρnäyte=Wnäyte=bruttopaino-astian paino 

Vnäyte Vnäyte   (4) 

 

 

Vnäyte=näytteen tilavuus 

ρnäyte=näytteen tiheys 

Wnäyte=näytteen paino 

 

 

11.2.4    Valuvuus 
 

Osittain esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden annettiin tasapainottua kolmen 

vuorokauden ajan tabletointihuoneessa, jonka lämpötila oli 24 + 1 °C ja suhteellinen 

kosteus 50 + 3 %. Massojen valuvuus mitattiin FlowPro-valuvuusmittauslaitteella (SAY 

Group, Helsinki, Suomi). Laite ja mittaustapa on kehitetty näytteille, jotka ovat 

kohesiivisia ja huonosti valuvia (Seppälä ym. 2010). Valuvuus voidaan tällä laitteella ja 

menetelmällä määrittää myös hyvin pienistä, jopa vain 1-2 g näytemääristä.    

 

Kustakin näytteestä tehtiin viisi mittausta, joista kuvaajaan on valittu kunkin näytteen 

keskimmäinen, parhaiten keskimääräistä valuvuutta kuvaava tulos. FlowPro-laitteen 
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kyvetti täytettiin näytteellä aina mahdollisimman samalla tavalla, koska näytteen 

pakkaaminen on hyvin käsialaherkkää. Näin tulokset olivat mahdollisimman 

vertailukelpoisia. Kyvetti asetettiin laitteeseen ja laite käynnistettiin tietokoneen kautta. 

Kyvetti liikkuu alhaalta ylös osuen voimakkaasti ylhäällä laitteen runkoon aiheuttaen 

voimakkaan liikkeen näytteeseen, mikä mahdollistaa valuvuuden määrittämisen myös 

huonosti valuvilla massoilla. Näyte valuu kyvetissä pohjassa olevasta pienestä reiästä 

vaa´alle. Tietokoneohjelma ilmoittaa valuvuuden sekä painon mg/s että tilavuuden 

mm3/s mukaan. Kukin mittaus kesti vähintään 120 sekunnin ajan. Tässä ajassa näytteen 

valuvuus saavutti tasannevaiheen. 

 

Tabletointiin tarkoitetut massat sisälsivät esigelatinoidun maissitärkkelyksen lisäksi 

mikrokiteistä selluloosaa ja magnesiumstearaattia. Ennen mittausta massojen annettiin 

tasapainottua tabletointihuoneessa 35 + 3 % suhteellisessa kosteudessa ja 23 + 1°C 

lämpötilassa kolmen päivän ajan. Magnesiumstearaatti lisättiin massoihin juuri ennen 

valuvuuden mittausta. Valuvuus mitattiin kaikista massoista, joiden sisältämää 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan sekä muutamista massoista, joiden 

magnesiumstearaatin sekoitusaika oli 3,5 minuuttia. Koska merkittävää eroa massojen 

valuvuuden välillä ei havaittu, valuvuuskokeita ei jatkettu. Magnesiumstearaatti lisättiin 

massaan kitkan vähentämiseksi massan ja koneen osien välillä. Käyttämällä erilaisia 

sekoitusaikoja pyrittiin selvittämään sekoitusajan vaikutus massan puristuvuuteen. 

Tarkasteluun valittiin kunkin näytteen viidestä rinnakkaisesta mittauksesta 

keskimmäinen, valuvuutta parhaiten kuvaava tulos.    

 

11.2.5    Turpoaminen ja pH-arvo 
 
Näytteiden turpoamista tutkittiin mittaamalla 500 + 0,5 mg kutakin näytettä 10 ml 

mitta-asteikolliseen koeputkeen (Luukkonen ym. 1999). Punnitsemiseen käytettiin 

Mettler Toledo AX 105 DeltaRange® tarkkuusvaakaa.  Näytteen tilavuus kirjattiin ja 

tämän jälkeen 10 ml tislattua vettä lisättiin koeputkeen. Koeputkea ravistettiin tämän 

jälkeen voimakkaasti ja koeputket jätettiin seisomaan 180 + 15 min. Tämän jälkeen 

näytteen tilavuus luettiin mitta-asteikolta ja kirjattiin ylös. Kustakin näytteestä otettiin 

kolme rinnakkaismittausta.   
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Näytteiden pH-arvot mitattiin samasta näytteestä, josta tutkittiin turpoamistilavuus. pH- 

mittaukseen käytetty mittari oli FieldLab pH LabStar pH (Schott Glaswerke, Mainz). 

Mittauksessa käytettiin pienempää anturia. Anturi kalibroitiin ennen mittauksia 

kalibrointiliuoksilla, joiden pH:t olivat 4 ja 7. Näytteen pH-arvo voi antaa viitteitä 

näytteen valmistuksessa mahdollisesti käytetyistä apuaineista ja kertoa materiaalin 

sisältämistä epäpuhtauksista.  

 

11.2.6    Kosteuspitoisuus 
 
Näytteestä mitattiin painonmenetys kuivattaessa Sartorius MA 100- 

kosteusanalysaattorilla (Sartorius AG, Göttingen, Saksa) ja aktiivinen vesi AquaLab 

series 3-mittarilla (Decagon Devices Inc., Pullman, USA).  

 

Painonmenetys kuivattaessa mitattiin esigelatinoidun maissitärkkelyksen näytteistä, 

joita oli säilytetty suljetuissa muovisangoissa normaalissa huoneenlämmössä ja 

suhteellisessa ilmankosteudessa. Esisekoitettuja massoja, jotka sisälsivät esigelatinoitua 

maissitärkkelystä ja mikrokiteistä selluloosaa, säilytettiin kolmen vuorokauden ajan 

huoneessa, jonka lämpötila oli 23 + 1 °C ja suhteellinen kosteus 35 + 3 %. Massoihin 

lisättiin magnesiumstearaatti sekoittaen sitä Turbula-sekoittimella 2 minuutin ajan ja 

valmiista massoista mitattiin painon menetys kuivattaessa.    

 

Sartorius-infrapunakuivaimeen punnittiin näytettä 5-6 g ja näyte levitettiin 

alumiinialustalle tasaisesti. Laite lämmitti näytettä 105 °C:ssa, kunnes mittauksen 

lopetuspiste saavutettiin eli kun painonmenetys oli < 0,1 % 50 sekunnissa. Laite 

punnitsi näytteen ennen ja jälkeen lämmityksen, jolloin painonmenetys kertoi 

haihtuneen veden määrän ja painonmenetys ilmoitettiin %:eina. Kustakin näytteestä 

mitattiin painonmenetys kolmesti.    

 

Veden aktiivisuus tutkittiin normaalissa huoneenlämmössä ja suhteellisessa 

ilmankosteudessa säilytetyistä ja 23 + 1 °C lämpötilassa ja 50 + 3 % suhteellisessa 

ilmankosteudessa säilytetyistä näytteistä. Näytteet oli tasapainotettu viimeksi 
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mainituissa olosuhteissa valuvuuden mittausta varten. Lisäksi kaikista tabletoitavista 

massoista, eri magnesiumstearaatin sekoitusajoilla, mitattiin aktiivisen veden määrä. 

Massoja säilytettiin kolmen päivän ajan ennen mittausta 23 + 1 °C lämpötilassa ja 35 + 

3 % suhteellisessa kosteudessa. Massoihin lisättiin magnesiumstearaatti sekoittaen sitä 

Turbula-sekoittimella 2, 3,5 ja 5 minuutin ajan juuri ennen mittausta.  

 

Veden aktiivisuus mittaa näytteen sisältämän veden energiatilaa eli kuinka tiukasti vesi 

on sitoutunut, rakenteellisesti tai kemiallisesti, näytteeseen. Aktiivinen vesi on vapaana 

näytteessä ja pystyy reagoimaan ynmpäristön kanssa. Sen määrittäminen on tärkeää 

arvioitaessa tuotteen laatua ja turvallisuutta. Aktiivisen veden määrä vaikuttaa näytteen 

väriin, hajuun, makuun, rakenteeseen ja säilyvyyteen. Näytteen aktiivinen veden ja 

näytekammion ilmatilan pitää olla tasapainossa, jotta ilmatilan kosteuden mittaaminen 

antaa näytteen aktiivisen veden määrän. Näyte asetettiin mittausastiaan ja astia 

suljettiiin mittauskammioon. Mittaus suoritettiin 24,5–25,0 °C lämpötilassa. Mitattaessa 

huoneenlämmössä säilytettyjä näytteitä, kustakin näytteestä mitattiin kolme 

rinnakkaismittausta, mutta koska tulokset eivät poikenneet toisistaan merkittävästi, 

jatkossa mittaus suoritettiin kustakin näytteestä kerran. Valmistaja ilmoittaa 

mittaustarkkuudeksi +0,003.   

 

11.2.7    Kosteussorptio 

 
Näytteiden kosteussorptiota varten jauheita kuivattiin kolmen vuorokauden ajan 

vakuumiuunissa (Heraeus VT 6025, Kendro Laboratory Products GmbH, Hanau, 

Saksa). Uunin lämpötila oli + 40 °C ja paine 90 mbar. Vakuumiuunikuivauksen jälkeen 

näytteitä kuivattiin edelleen pelkkää kuivaussilikaa sisältävässä eksikaattorissa (Nalgene 

desikkaattori, Nalgene Company, Rochester, New York, USA) kahden viikon ajan. 

Tämän jälkeen kutakin näytettä punnittiin 1000 – 1100 mg lasipulloihin ja asetettiin 

kymmeneen eri tavalla olosuhteistettuun eksikaattoriin. Eksikaattoreihin oli luotu 

erilaiset suhteelliset kosteusolosuhteet kylläisillä suolaliuoksilla. Suolat liuotettiin 200 

ml:aan vettä, useimmiten lämpöä apuna käyttäen. Eri olosuhteet olivat 0 % RH silikalla, 

11 % RH litiumkloridilla, 23 % RH kaliumasetaatilla, 33 % RH magnesiumnitraatilla, 

43 % RH kaliukarbonaatilla, 54 % RH magnesiumnitraatilla, 58 % RH 
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natriumbromidilla, 75 % RH natriumkloridilla, 85 % RH kaliumkloridilla ja 95 % RH 

natriumfosfaatilla. Eksikaattoreita säilytettiin normaalissa huoneenlämpötilassa.  

 

Näytteet pulloineen ja korkkeineen punnittiin viikoittain yhden, kahden, kolmen ja 

neljän viikon säilytyksen jälkeen, jolloin niiden absorboiman kosteuden määrä voitiin 

selvittää. Tarkasteltavaksi arvoksi on valittu viimeinen punnituspiste, jolloin näytteiden 

tasapainottuminen on ollut täydellisimmillään. Raman-spektrit näytteistä tutkittiin 

kahden, kolmen ja neljän viikon säilytyksen jälkeen, Tutkimuksen lopuksi, neljän 

viikon säilytyksen jälkeen näytteet tutkittiin vielä sekä lähi-infrapuna-spektroskoopilla 

(NIR) että röntgendiffraktometrillä.  

 

11.2.8    Raman-spektroskopia 
 
Raman-spektrometrillä (Raman RXN1-PhAT-785-D, Kaiser Optical Systems Inc., 

Missouri, Yhdysvallat) voidaan mitata näytteiden Raman-sirontaa ja saada kemiallista 

ja/tai fysikaalista tietoa näytteestä. Sillä voidaan tutkia aineiden rakenteita ja selvittää 

mm. funktionaalisia ryhmiä. Sillä voidaan mitata molekyylien värähtelymuutoksia ja se 

täydentää lähi-inrapunaspektroskoopilla saatuja tietoja. Raman-spektroskoopilla 

näytettä säteilytetään monokromaattisella laservalolla. Suurin osa valosta siroaa takaisin 

samalla aaltoluvulla, mutta pieni osa valosta siroaa hiukan korkeammalla aaltoluvulla 

tai harvemmin matalammalla aaltoluvulla. Tätä poikkeavaa sirontaa kutsutaan Raman-

sironnaksi. Näytteen fluoresenssi voi häritä mittausta. Aaltoluvun eroavaisuus lähetetyn 

ja sironneen säteilyn välillä vastaa värähtelyenergian muutosta ja tätä eroa mitataan 

Raman-spektroskoopilla.  

 

Kustakin näytteestä mitattiin Raman-spektri kahden, kolmen ja neljän viikon 

eksikaattoreissa säilytyksen jälkeen. Mittausajan pituuden, 360 s/näyte, vuoksi 

näytteistä ei tehty rinnakkaismittauksia (n=1).  
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11.2.9    Lähi-infrapunaspektroskopia 
 
Lähi-infrapunaspektroskoopilla (NIRVis, Büchi Labortechnik AG, Flawil, Sveitsi) 

voidaan mitata lähi-infrapuna-alueen spektrejä 1000-2200 nm aallonpituusalueella. 

Laitteen mittaustekniikka perustuu interferometriin, joka mittaa molekyylein välisten 

viritystilojen summautumia. Lähi-infrapunaspektroskoopilla voidaan selvittää aineiden 

funktionaalisia ryhmiä. Pyrkimyksenä oli selvittää esigelatinoitujen 

maissitärkkelysnäytteiden rakenteen, lähinnä amyloosin ja amylopektiinin määrien 

eroja. Menetelmän etuna on näytteen valmistuksen helppous ja mittauksen nopeus.  

Näyte asetettiin kyvettiin tasaisesti niin, ettei valoa päässyt kulkeutumaan näytteen läpi. 

Kyvetti asetettiin optisen kuidun mittauspään päälle edelleen niin, ettei valoa päässyt 

myöskään mittapäähän. Koska mittaus tapahtuu kyvetin pohjasta, kyvetin pohjan on 

oltava tasainen, mutta näytteen yläpintaa ei tarvitse tasoittaa. Näytteistä, jotka olivat 

olleet 0 ja 80 %:n säilytysolosuhteissa, mitattiin lähi-infrapunaspektri neljän viikon 

säilytyksen jälkeen, näytteiden viimeisen punnituskerran jälkeen. Kustakin näytteestä 

otettiin kolme rinnakkaista mittausta ja kyvetti puhdistettiin kunkin mittauksen välissä.   

 

11.2.10  Fourier-muunnos-infrapunaspektroskopia  
 

Fourier-muunnos-infrapunaspektroskoopilla (Bruker Vertex 70, Ettlingen, Saksa) 

voidaan tutkia näytteiden kemiallista koostumusta. Näytteet tutkittiin kokonaisheijastus- 

tekniikalla (ATR, attenuated total reflectance), jossa säteily penetroituu vain muutamien 

mikrometrien syvyyteen näytteessä. Infrapunasäde läpäisee ATR-kiteen siten, että se 

heijastuu vähintään kerran pinnasta, joka on kosketuksissa näytteen kanssa. Tämä 

heijastus muodostaa häipyvän säteen, joka ulottuu myös näytteeseen. Fourier-muunnos 

perustuu interferometriin, jossa infrapunavalo jaetaan kahteen osaan; paikallaan 

pysyvään ja liikkuvaan. Liikkuvan säteen suunnan vaihdellessa myös valon intensiteetti 

muuttuu ja kun lähdeaallonpituudet lasketaan yhteen väliaineessa kulkusuunnan 

mukaan, saadaan vahvistava tai heikentävä interferenssi. Tämä valo on 

vuorovaikutuksessa näytteen kanssa ja kulkeutuu detektorille.    
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ATR-tekniikalla voidaan tutkia sekä kaasu-, liuos- että jauhenäytteitä ilman varsinaisia 

esivalmisteluja. Tuloksena saadaan orgaanisten molekyylien värähtelyspektri, josta 

voidaan tunnistaa näytteen sisältämiä molekyyliryhmiä, joista taas voidaan päätellä 

tutkittavan aineen koostumus. Spektrissä esitetään absorboituneen säteilyn intensiteetti 

aaltoluvun funktiona. Tarvittava näytemäärä tällä menetelmällä on erittain pieni. 

Näytettä tarvitaan vain hiukan peittämään mittauspäänä toimiva kide (Pike MIRacle 

diamond crystal). Tekniikalla on mahdollista tutkita isostakin näytteestä tietty kohta. 

Mittausta varten esigelatinoidun maissitärkkelyksen näytteitä oli säilytetty neljän viikon 

ajan eksikaattorissa, jonka suhteellinen ilmakosteus oli 2 %.  

12.2.11  Jauheröntgendiffraktio  
 

Jauheröntgendiffraktometrillä (D8 Advance, Bruker axs GmbH, Karlsruhe, Saksa) 

voidaan tutkia kiteisten näytteiden atomitason järjestystä eli kiderakennetta. 

Näytteeseen kohdistetaan röntgensäteilyä, joka siroaa detektorille. Sirontakulma riippuu 

diffraktoivien tasojen välimatkasta. Diffraktioilmiö nähdään parhaiten silloin, kun 

diffraktoivan hilan tasojen välimatka on suunnilleen sama kuin käytetyn säteilyn 

aallonpituus. Röntgensäteilyn aallonpituus onkin samaa luokkaa kuin atomien välimatka 

kiteessä.  

Jauheröntgendiffraktometrin annettiin lämmitä 5-10 minuuttia ennen mittauksen 

aloittamista. Mittaukset suoritettiin käyttäen CuKα-säteilyä (1,54 Å) ja monitasoista 

Göbelin peiliä, joka heijastaa säteet näytteeseen. Sironneet intensiteetit mitattiin 

säteilylaskurilla. Käytetty mittausalue oli 5-40° (2theta) ja huoneenlämmössä, 0,05° 

(2theta) askeleen välein. Mittausaika oli 1 sekunti/askel ja kaikki mittaukset suoritettiin 

huoneenlämmössä. Näyte aseteltiin näytetelineeseen siten, että se peitti näytelevyn 

mahdollisimman tasaisesti. Näytteen valmistaminen on käsiala- herkkää, eli se tulee 

asetella aina mahdollisimman samaan tapaan, jotta näytteen käsittely ei vaikuttaisi 

saatuihin tuloksiin.  
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11.3  Tablettien tutkimusmenetelmät 
        

Massat tabletoitiin instrumentoidulla Korsch EK 0 (Korsch AG, Berliini, Saksa)-

epäkeskokoneella tasaisilla, halkaisijaltaan 9 mm painimilla. Tavoitelujuus tableteilla 

oli 80 N ja konetta säädettiin tarpeen mukaan tämän arvon saavuttamiseksi. Tableteista 

suoritettiin alla mainitut kokeet heti tabletoinnin jälkeen ja 14 vuorokauden kuluttua 

tabletoinnista. Tabletit säilytettiin kierrekannella suljetuissa lasipurkeissa 

tabletointihuoneessa, jonka lämpötila oli 23 + 1 °C ja suhteellinen kosteus 35 + 3 %.  

 

11.3.1    Tablettien keskipaino 
 

Tablettien tavoitepaino oli 300,0 mg. Keskipaino mitattiin Sartorius CP224S -vaa´alla 

(Sartorius AG, Göttingen, Saksa). Koska tabletin tavoitepaino on >250 mg, saa 

Euroopan Farmakopean mukaan 20 punnitusta tabletista kahden tabletin paino erota 

tavoitepainosta > 5 %, mutta yksikään ei saa erota > 10 %:a (European Pharmacopoeia 

2010).    

11.3.2    Tablettien dimensiot 
 

Tablettien korkeus ja halkaisija mitattiin Sony Digital Indicator U 30F-laitteella (Sony 

Magnescale Inc., Tokio, Japani). Tarkoituksena oli selvittää muuttuuko tabletin 

dimensiot säilytyksen aikana ja saada näin tietoa massan ja tablettien elastisesta 

käyttäytymisestä. Dimensiot mitattiin kymmenestä tabletista heti tabletoinnin jälkeen ja 

14 vuorokauden kuluttua siitä. Korkeuden mittaaminen suoritettiin aina samasta 

kohdasta, mahdollisimman keskeltä tablettia ja halkaisija tabletin leveimmästä 

kohdasta. 

11.3.3    Tablettien murtolujuus  

 
Tablettien kykyä vastustaa murtumista halkaisijansa mukaan tutkitaan laitteella, jossa 

tablettiin kohdistetaan painetta molemmilta puolelta tasaisesti (Alderborn 2002). 

Tabletti asetetaan tasaiselle tasolle ja sitä kohti liikkuu kiinteä osa vakionopeudella. 

Ideaalitilanteessa tabletti hajoaa kahteen yhtä suureen osaan halkaisijansa kohdalta ja 
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tähän käytetty voima rekisteröidään. Kyseessä on itse asiassa vetovika, vaikka sitä 

tutkitaan tässä puristuvalla voimalla. Voimaan, mikä tarvitaan rikkomaan tabletti, 

viitataan usein virheellisesti tabletin murtolujuutena. Termiä kovuus käytetään usein 

ilmaisemaan murtumisvoimaa, mikä ei ole oikein, sillä kovuus kuvaa kiinteän aineen 

alttiutta muovautumiselle.       

Tablettien murtolujuutta mitattiin kahdella eri laitteella; Schleuniger 2 E-

murtolujuusmittarilla (Schleuniger AG, Thun, Sveitsi) ja Lloyd LRX-laitteella (Lloyd 

Instruments Ltd., Fareham, Englanti). Murtolujuus mitattiin kummallakin laitteella 

kuudesta tabletista samana päivänä, jolloin tabletit puristettiin sekä 14 vuorokauden 

kuluttua siitä. Lloyd LRX-mittauksissa käytettiin 2500 N:n voimanmittauskennoa, 

jonka herkkyys oli 106,2. Kennon nopeus oli 4 mm/min. Tablettien tavoitelujuus oli 80 

N, mikä on vastaavan tabletin tavoitelujuus Hankintatukku Oy:n tuotannossa. Tabletin 

lujuudelle asetetaan tavallisesti tuotekehitysvaiheessa saatujen tietojen perusteella 

vaihteluväli, jonka puitteissa se voi vaihdella ilman, että se ylittäisi laatuvaatimukset.     

 

11.3.4    Tablettien kuluvuus 
 

Tablettien kuluvuus mitattiin tablettien pudotuskestävyyttä mittaavalla laitteella (Sotax 

Friabilator (USP), Basel, Sveitsi). Tablettien teoreettinen keskipaino oli 300 mg, joten 

tutkimus suoritettiin 20 tabletilla Euroopan Farmakopean ohjeen mukaisesti (European 

Pharmacopoeia 2010). 

Tabletit punnittiin ennen mittausta ja sen jälkeen, jotta niiden painonmenetys saatiin 

selville. Tabletit asetettiin Sotax-friabilaattoriin, joka pyöri vakionopeudella 100 

kierroksen ajan. Jokaisella kierroksella tabletit putosivat vakiokorkeudesta aiheuttaen 

iskun tabletteihin. Tavoitteena on, että tabletit ovat ehjiä, ettei suuria paloja ole irronnut 

ja että kokonaispainonmenetys on alle 1 %. Mikäli kuluvuus on > 1 %, voidaan testi 

toistaa kahdesti ja käyttää kolmen mittauksen keskiarvoa (EuropeanPharmacopoeia 

2010).  
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11.3.5    Tablettien hajoamisaika 
 

Tablettien hajoamisaika tutkittiin kuudella tabletilla heti tabletoinnin jälkeen ja 14 

vuorokauden kuluttua tabletoinnista korimenetelmällä Sotax DT3-hajoamisaikalaitteella 

(Sotax AG, Basel, Sveitsi). Laitteen vesi lämmitettiin 37,5 °C:seen. Koriin asetettiin 

lasiputket ja tabletit asetettiin lasiputkiin. Tablettien päälle pantiin kiekot. Kori asetettiin 

laitteeseen ja laitteen moottori käynnistettiin. Korin liikkuessa edestakaisin vedessä 

tablettien hajoamisaika mitattiin sekuntikellolla. Tabletin katsottiin hajonneen, kun siitä 

ei ollut jälkeäkään pohjaritilän päällä (European Pharmacopoeia 2010).     

 

11.3.6    Tablettien kosteussorptio 
 

Tabletteja säilytettiin tabletoinnin jälkeen kierrekannella suljetuissa lasipurkeissa 23 + 1 

°C ja 35 + 3 % suhteellisessa kosteudessa. Kullakin magnesiumstearaatin sekoitusajalla 

valmistettuja tabletteja asetettiin lasipulloihin, kutakin 10 kpl, lukuun ottamatta eriä 

S2001_2 ja S3001_2 (n=7) ja U2001_2 (n=5). Kustakin tabletoidusta erästä, kaikilla 

magnesiumstearaatin sekoitusajoilla, otettiin 5-10 tablettia, jotka punnittiin yhdessä 20 

ml lasipullon kanssa. Lasipullot laitettiin eksikaattoriin, jonka suhteellinen kosteus oli 

70 + 1,0 %. Eksikaattori siirrettiin viikoksi Termaks KB 1053 V–lämpökaappiin 

(Termaks, Bergen, Norja), jonka lämpötila oli 40 + 1 °C. Viikon säilytyksen jälkeen 

tabletit punnittiin uudelleen, jolloin saatiin selville niiden absorboiman kosteuden 

määrä. Samalla mitattiin tablettien murtolujuus Schleuniger-murtolujuusmittarilla.   

 

11.3.7    Tablettimassan puristettavuus 
 

Taulukossa 9 on esitetty tabletoitavien massojen eränumerojärjestelmä. Ensimmäinen 

merkki on kirjain, joka kuvaa esigelatinoidun maissitärkkelyksen kauppanimeä ja 

laatua. Seuraava merkki on numero, joka kertoo mitä erää ko. esigelatinoitu 

maissitärkkelys on, kuten taulukossa 8 on esitetty. Seuraavat kolme numeroa ovat 

juokseva numero sille, montako erää ko. esigelatinoidusta maissitärkkelyksestä on 
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valmistettu. Alaviivan jälkeen tuleva numero kertoo massan sisältämän 

magnesiumstearaatin sekoitusajan.  

Taulukko 9. Tutkimusta varten valmistettujen tabletoitavien massojen 
eränumerojärjestelmä.   

Massan sisältämä esigela- 
tinoitu maissitärkkelys 

Magnesiusmstearaatin 
sekoitusaika 

Eränumero 

C*PharmGel DC93000 2 min 

3,5 min 

5 min 

C1001_2 

C1001_3,5 

C1001_5 

Lycatab® C 2 min 

3,5 min 

5 min 

L1001_2 

L1001_3,5 

L1001_5 

Starch 1500® 2 min 

3,5 min 

5 min 

S1001_2 

S1001_3,5 

S1001_5 

SuperStarch 200® 2 min 

3,5 min 

5 min 

U1001_2 

U1001_3,5 

U1001_5 

 

 

Tabletoitavat massat sekoitettiin kolmiulotteisesti pyörivällä Turbula® T 2 F-

sekoittimella (Willy A. Bachofen AG Maschinenfabrik, Basel, Sveitsi). 1000 ml:n 

lasipurkin täyttöaste oli noin 2/3 massan ollessa 300 g. Sekoittimen pyörimisnopeus oli 

49 kierrosta minuutissa jokaisen sekoitusprosessin aikana. Aluksi sekoittimessa 

sekoitettiin esigelatinoitua maissitärkkelystä ja mikrokiteistä selluloosaa 10 minuutin 

ajan. Massan tasapainotuttua kolmen vuorokauden ajan vakioiduissa olosuhteissa, 23 

°C:n lämpötilassa ja 35 % suhteellisessa ilmankosteudessa, massaan lisättiin 1 % 

magnesiumstearaattia. Ensimmäisessä sarjassa magnesiumstearaatin sekoitusaika oli 2 

minuuttia, seuraavassa 3,5 minuuttia ja viimeisessä 5 minuuttia.    
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Tablettimassojen puristettavuutta ja elastista palautumaa tutkittiin tabletoimalla massat 

instrumentoidulla Korsch EK 0 (Korsch AG, Berliini, Saksa)-epäkeskokoneella. 

Kuvaajan avulla määritettiin tarkasti puristusvoima, mitä kukin massa vaati, jotta siitä 

puristetuista tableteista saatiin 80 N:n lujuisia. Koska massat oli valmistettu samalla 

tavalla, ainoaksi selittäväksi eroksi jäisi näin käytetty esigelatinoitu 

maissitärkkelyslaatu. Samalla saatiin selville magnesium- stearaatin sekoitusajan 

vaikutus tablettimassojen vaatimaan puristusvoimaan. Mukaan otettiin sekä 

Schleuniger-murtolujuusmittarilla että Lloyd-laitteella heti tabletoinnin ja 14 

vuorokautta tabletoinnin jälkeen mitatut lujuusarvot, koska sillä tavalla arvoja saatiin 

laskentaa varten enemmän. Koska vain muutamat lujuusarvot poikkesivat t-testin 

perusteella merkittävästi, arvioitiin arvojen vaihtelu pienemmäksi riskiksi kuin se, että 

mukana olisi ollut vain heti tabletoinnin jälkeen mitatut lujuusarvot. 

 

11.3.8    Tablettien elastinen palautuminen 

 
Tablettien elastista palautumista tutkittiin kutakin eri esigelatinoitua maissitärkkelystä 

sisältävällä massalla. Tutkimukseen valittiin massat, joiden sisältämää 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 minuutin ajan, yksi erä kutakin laatua. 

Eränumerot olivat C1001_35, S1001_35, U1001_35 ja L1001_35. Massat olivat 

samoja, joilla tehtiin muut tabletointikokeet. Massoja oli säilytetty tabletointihuoneessa 

suljetuissa astioissa 23 + 1 °C lämpötilassa ja 35 + 3 % suhteellisessa kosteudessa. 

 

Massojen elastista käyttäytymistä ja tablettien palautumaa tutkittiin asentamalla 

koneeseen levy, jonka avulla tabletti puristui täsmälleen 3 mm:n paksuiseksi. Kun 

löydettiin sellainen määrä massaa, jolla tabletin lujuudeksi saatiin 80 N, ylä- ja 

alapainin lukittiin. 

 

Kun tabletin korkeus mitattiin heti tabletoinnin jälkeen, saatiin tietoa massan 

elastisuudesta ja tabletin nopeasta elastisesta palautumisesta laskemalla erotus tabletin 

korkeudessa. Massan suuri elastisuus on huono asia, sillä se voi lisätä tabletin 

laminoitumista ja kansittamista. Tavallisesti tätä ei voida tutkia tabletointiprosessin 

aikana, koska tabletin korkeutta ei ole vakioitu. Tabletin korkeus saattaa vaihdella, 
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mikäli massa ei valu tasaisesti tai jos tabletointikoneen toiminnassa on häiriöitä.  Kun 

puristus lopetetaan puristustapahtuman viimeisen vaiheen, jälkipuristuksen aikana, 

tabletti käy läpi yhtäkkisen elastisen laajenemisen, jota seuraa huomattavasti hitaampi 

viskoelastinen muotoutuminen, kun tabletti poistetaan matriisista (Celik ja Driscoll 

1993).   

 

11.3.9    Tablettien pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat  
 

Valmiista tableteista otettiin kuvia pyyhkäisyelektronimikroskoopilla Biotekniikan 

Instituutin elektronimikroskopia-yksikössä. Tarkoituksena oli selvittää tablettien 

pinnanmuodostusta ja miten se eroaa tableteissa käytettyjen eri maissitärkkelyslaatujen 

kesken. Tutkimukseen valittiiin erät, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli 

sekoitettu 3,5 minuutin ajana ja joiden murtolujuudet olivat mahdollisimman 

samanlasiet. Valitut erät olivat C1001_3,5, L2001_3,5, U2001_3,5 ja S3001_3,5. Kuvia 

otettiin kustakin tabletista 100-, 300- ja 750-kertaisella suurennoksella.  

 
12   TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU  
 

12.1   Esigelatinoitujen maissitärkkelyksien tulokset 
 

12.1.1    Organoleptiset ominaisuudet 

 
Kunkin esigelatinoidun maissitärkkelysnäytteen ominaisuudet tutkittiin organoleptisesti 

ja eri kauppanimellä myytävien laatujen ja erien välillä havaittiin vain pientä vaihtelua. 

C1 oli sävyltään kaikkein valkoisinta. Erät L1-L3 olivat silmämääräisesti parhaiten 

valuvia ja tummimpia väriltään, ollen kuitenkin edelleen luonnonvalkoisia. Erä S2 oli 

koostumukseltaan aavistuksen perunajauhomaista visuaalisesti tarkasteltuna. Erä U2 

muistutti valuvuudeltaan ja ulkonäöltään enemmän perunajauhoa ja oli valkoisempaa 

kuin muut saman kauppanimen tutkittavat erät. Yleisesti ottaen erot olivat pieniä ja 

vastasivat kirjallisuuden (Handbook of Pharmaceutical Excipients 2009) ja valmistajien 
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antamaa kuvausta esigelatinoidusta maissitärkkelyksestä. Erien koodaus löytyy 

taulukosta 8. 

 

12.1.2    Partikkelikoon mittaaminen 
 

Partikkelin muodolla, sen pinnan rakenteella, koolla ja kokojakaumalla on suuri 

merkitys farmaseuttisissa prosesseissa (Amidon ym. 2009).  Koska sekä koheesio että 

adheesio vaikuttavat partikkelien pinnalla, on partikkelikoolla suuri merkitys massan 

valuvuudelle (Staniforth 2002). Partikkelit valuvat painovoiman vaikutuksesta, joten 

hienot partikkelit, joilla on suuri pinta-ala massaan verrattuna, ovat kohesiivisempia 

kuin karkeammat partikkelit. Partikkelit, joiden halkaisija on > 250 µm, ovat yleensä 

vapaasti valuvia. Alle 100 µm partikkelit ovat melko kohesiivisiä ja valuvuusongelmia 

voidaan odottaa. Alle 10 µm partikkelit ovat tavallisesti erittäin kohesiivisiä ja 

vastustavat valumista, elleivät ole suurina agglomeraatteina.  

Samanmuotoisia, mutta erikokoisia partikkeleita sisältävät massat valuvat paremmin 

kuin massat, jotka sisältävät erimuotoisia partikkeleita, vaikka ne olisivatkin 

samankokoisia (Staniforth 2002). Samanmuotoisilla, esim. pyöreillä partikkeleilla on 

vähemmän kosketuspinta-alaa toisten partikkelien kanssa ja siten pienempi pinta-alan ja 

tilavuuden suhde kuin neulamaisilla partikkeleilla.     

Starch 1500® maissitärkkelyksellä tehdyt puristuvuuskokeet osoittivat, että mitä 

pienempi on maissitärkkelyksen partikkelikoko, sitä lujempia tableteista saadaan 

käyttämällä samaa puristuspainetta (McKenna ja McCafferty 1982). McKennan ja 

McCaffertyn tutkimuksessa verrattiin Sta-Rx® 1500:a ja sumukuivattua laktoosia 

toisiinsa. Tutkitut partikkelikokojakaumat olivat 0-45 μm, 90 -125 μm ja 180 -250 μm. 

Pienin partikkelikokojakauma tuotti lujimpia tabletteja. Puristuspaineen ollessa 60 MPa, 

kaikista partikkelikoosta puristettujen tablettien murtolujuudet olivat 1 MPa:n 

paikkeilla. Sen jälkeen erot kasvoivat voimakkaasti. Voimalla 90 MPa puristettujen 

tablettien lujuus oli 3,5, 1,8 ja 1,7 MPa, partikkelikoon mukaisessa järjestyksessä. 

Kaiken kaikkiaan esigelatinoidusta maissitärkkelyksestä valmistetut tabletit tuottivat 

lujempia tabletteja kuin laktoosista valmistetut. Puristustiheyden mittaaminen osoitti, 

että pienimmät partikkelikoot tuottivat tiheimpiä tabletteja, toisin kuin sumukuivatulla 
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laktoosilla. Lepokulman ja Hausnerin suhteen mittaaminen osoittivat, että sidosten 

välinen kitka ja kohesiiviset voimat kasvoivat, kun partikkelikoko pieneni. Tämä saattaa 

selittää samanaikaisesti tapahtuvan tabletin tiheyden lisääntymisen, mikä johtuu 

pienemmän partikkelikoon aiheuttamasta tehokkaammasta pakkautumisesta ja plastisen 

käyttäytymisen lisääntymisestä.   

Esigelatinoidun maissitärkkelysnäytteiden partikkelikokoa tutkittiin laser- 

diffraktometrillä ja ottamalla niistä kuvat pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 

Taulukossa 10 on esitetty partikkelien kokojakauma laserdiffraktometrillä mitattuna.  

D(v.50) on partikkelikoon mediaani tarkoittaen sitä, että puolet partikkeleista on yhtä 

suuria tai pienempiä kuin havaintoarvo.  D(v.10) ja D(v.90) tarkoittavat, että 10 ja 90 % 

partikkeleista on saatua havaintoarvoa pienempiä, tässä järjestyksessä.   

 

Taulukko 10. Esigelatinoidun maissitärkkelysnäytteiden partikkelikoot fraktaalit 
tilavuusjakauman mukaan laserdiffraktometrillä heksaanissa mitattuna, yksiköt µm 
(n=3). 
 
Näyte D(v,50) μm D(v,90) μm D(v,10) μm 

C1 65 + 17 126 + 13  22 + 8 

S1 53 + 2 76 + 1 15 + 1 

S2 50 + 16 92 + 38 13 + 3 

S3 41 + 9 56 + 18 22 + 18 

U1 50 + 7 80 + 7 15 + 2 

U2 37 + 16 60 + 23 11 + 7 

U3 48 + 4 66+ 12 17 + 2 

L1 55 + 8 100 + 40 15 + 4 

L2 54 + 5 104 + 29 16 + 1 

L3 59 + 6 100 + 36 15 + 1 
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Laserdiffraktometrin mukaan partikkelikooltaan suurinta on C1. Pienin partikkelikoko 

on näytteillä U1-U3, tosin ero eriin S1-S3 ei ollut suuri. Erät L1-L3 ovat 

partikkelikooltaan toiseksi suurimpia ja niiden hajonta oli pienintä. Näytteiden 

partikkelikoon keskihajonta on melko suurta, johtuen mahdollisesti siitä, ettei näytteitä 

ole millään tavalla esikäsitelty esim. seulomalla tiettyyn fraktioon. Kustakin näytteestä 

on suoritettu kolme mittausta. Koska kukin otos on otettu eri kohdasta näyteastiaa, 

saattaa partikkelikoossa olla suuria vaihteluja sen mukaan, mistä kohdasta astiaa otos on 

otettu.  

Laserdiffraktio antaa varsin erilaista tulosta partikkelikoosta kuin 

pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat. Laserdiffraktio ei välttämättä ole sopiva 

esigelatinoidun tärkkelyksen partikkelikoon mittaukseen, johtuen mahdollisesti näytteen 

hydrofiilisyydestä. Huolimatta valitusta hydrofobisesta väliaineesta, heksaanista, saattaa 

tärkkelys kuitenkin aggregoitua mittauksen aikana ja antaa väärän tuloksen. Saman 

kauppanimen eri erien välillä voidaan tulosten perusteella tehdä vertailua, mutta ei eri 

kauppanimien välillä. Saman kauppanimen, mutta eri erien välillä suurinta vaihtelu on 

Starch 1500®:lla, pienintä taas Lycatab® C:lla. Lee tutkimusryhmineen sai 

laserdiffraktiolla (Malvern Mastersizer Model S, Malvern Instruments Ltd., 

Worcestershire, UK) Starch 1500®:n partikkelikooksi d(v,50) 77,84 μm (Lee ym. 2000). 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan mainittu linssien kokoa, polttoväliä tai käytettyä 

väliainetta. Airaksisen tutkimuksessa ilmassa laserdiffraktiolla mitattu Sta-rx 1500®:n 

partikkelikoon mediaaniksi saatiin 72 µm ja d10-d90 oli välillä 17 -157 µm (Airaksinen 

ym. 2005). Mediaani ja d90 ovat suurempia kuin nesteessä mitatut fraktaalit, mutta 

koska menetelmät ovat erilaisia, ei tuloksia voi verrata toisiinsa. Omassa 

tutkimuksessani D(v,90) oli keskiarvoltaan 75 μm, mikä viittaa siihen, että 

tutkimuksessa käyttämieni erien partikkelikoko on pienempää kuin em. tutkimuksissa 

käytettyjen erien partikkelikoko. Eroa saattaa aiheuttaa myös näytteenotto. Huomattava 

on myös Starch 1500®:n suuri erien välinen partikkelikoon vaihtelu. Kuvissa 11-20 on 

esitetty näytteistä otetut pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat.  

 



63 

 

 

Kuva 11. C*PharmGel DC 93000 pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva. Mittajanan 
pituus on 100 μm. 

 

Kuvasta 11 voidaan nähdä, että C*PharmGel DC 93000 on partikkelikooltaan pienintä 

kuvatuista näytteistä, toisin kuin mitä laserdiffraktiomittaus antoi ymmärtää. 

Laserdiffraktometrillä mitattuna se oli partikkelikooltaan kaikkein suurinta. 

Todennäköisesti saatu tulos on johtunut partikkelien aggregoitumisesta, mikä on 

nähtävissä myös yllä olevassa kuvassa. Yksittäisten, pienimpien partikkelien koko on 

14,5–20 µm, aggregaattien 65 µm. Niin suuria aggregaatteja kuin laserdiffraktometri on 

havainnut, ei kuvassa ole nähtävissä. C*PharmGel DC 93000 on muodoltaan 

pyöreähköä ja muistuttaa ulkonäöltään huomattavan paljon natiivimaissitärkkelystä. 

Valmistaja ilmoittaa keskimääräiseksi partikkelikooksi 100 μm vaihteluvälin ollessa 10-

500 μm, mikä vaikuttaa suurelta pyyhkäisyelektronimikroskooppikuviin verrattuna. 

Valmistaja ei ilmoita käyttämäänsä mittausmenetelmää, joka saattaa vaikuttaa saatuun 

tulokseen. Tässäkin tutkimuksessa havaittiin, että laserdiffraktion mukaan C*PharmGel 

DC 93000 on partikkelikooltaan suurempaa kuin pyyhkäisyelektroni- 

mikroskooppikuvien mukaan.       
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Kuvat 12-14. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat Lycatab® C-näytteistä, vasemmalta 
oikealle L1, L2 ja L3. Mittajanan pituus on 100 μm. 

 

Lycatab® C poikkeaa muodoltaan ja kooltaan kaikkein eniten C*PharmGel DC 

93000:sta (kuvat 12-14).  Pyöreää materiaalia ei käytännössä ole lainkaan ja pientäkin 

materiaalia on seassa vain niukasti. Partikkelit ovat kiilamaisia, kuin lohkottuja 

kivenpalasia, ilmeisesti jauhamisen tuloksena. Yksittäisten, suurimpien partikkelien 

koko on jopa 165 µm. Laserdiffraktometrillä mitattuna kuitenkin > 90 % Lycatab® C:n 

partikkelista oli < 100 µm ja mediaani 56 µm. Eri Lycatab® C erien välillä ei ole 

merkittäviä eroja partikkelien muodossa tai koossa. Valmistaja ilmoittaa Lycatab® C:n 

keskimääräiseksi partikkelikooksi 100 μm, joka kuvien 12-14 perusteella vaikuttaa 

pienehköltä (Roquette Frères 2003). Lisäksi kuvassa 7, mikä on peräisin Roquette 

Frèresin materiaalista, Lycatab® C-partikkelit näyttävät muodoltaan huomattavasti 

pyöreämmiltä ja säännöllisemmiltä. Lycatab® C:n valmistusprosessia on voitu muuttaa 

kuvien ottamisen välillä tai laatu vaihtelee voimakkaasti erien välillä, vaikka tässä 

tutkimuksessa sellaista ei havaittukaan.    

 

Kuva 15-17. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat Starch 1500®-näytteistä, 
vasemmalta oikealle S1, S2 ja S3. Mittajanan pituus on 100 μm. 
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Kuvista 15-17 voidaan nähdä, että Starch 1500® sisältää pyyhkäisy- 

elektronimikroskooppikuvien mukaan sekä suurta että pientä partikkelia. Starch 1500® 

ja SuperStarch 200® muistuttavat kaikkein eniten toisiaan. Starch 1500® sisältää pieniä 

partikkeleita, jotka muistuttavat kooltaan ja muodoltaan pyöreähköä C*PharmGel DC 

93000:tta. Suuret partikkelit muistuttavat muodoltaan Lycatab® C:ta, mutta Starch 

1500® ei ole partikkelikooltaan yhtä suurta, vaan suurimmat partikkelit ovat kooltaan 90 

µm. Colorcon ilmoittaa Starch 1500®:n keskimääräiseksi partikkelikooksi 70 μm 

(Levina ja Rajabi-Siahboomi 2004). Luku on pienin valmistajien ilmoittamista 

partikkelikoosta ja on yhteneväinen tässä saadun tuloksen kanssa.  

 

 

Kuva 18-20. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat SuperStarch 200®-näytteistä, 
vasemmalta oikealle U1, U2 ja U3. Mittajanan pituus on 100 μm. 

 

SuperStarch 200® (kuvat 18-20) muistuttaa ulkonäöltään Starch 1500®:tta. Pienet 

partikkelit muistuttavat hiukan C*PharmGel DC 93000:n sisältämiä partikkeleita. 

SuperStarch 200® sisältää huomattavan suuria partikkeleita, jopa 130 µm, mutta niiden 

koko ei kuitenkaan yllä suurimpien Lycatab® C:n partikkelien tasalle. Valmistaja 

ilmoittaa, että vähintään 25 % partikkeleista on < 53 μm ja vähintään 90 % < 150 μm 

(DFE Pharma 2011). Saadut tulokset vastaavat näitä arvoja hyvin. Myös muoto on 

samanlaista kuin Starch 1500®:ssa ja Lycatab C®:ssa. SuperStarch 200®:n erikoisuutena 

on kuitenkin pitkät, kuitumaiset partikkelit. Valitettavasti kukaan valmistajista ei ole 

halukas kertomaan tarkemmin valmistusmenetelmistään. Erot valmistusmenetelmässä 

tai käytetyissä apuaineissa voisivat selittää eroja ulkonäössä ja partikkelikoossa.  
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12.1.3     Tiheys 
 

Kaatotiheys saadaan jakamalla jauhepedin massa sen tilavuudella. Kaatotilavuus 

saadaan kaatamalla jauhemassa vapaasti mittalasiin tms. (Amidon ym. 2009). Tilavuus 

pitää sisällään partikkelien välit ja partikkelien sisäiset, tyhjät tilat. Kaatotiheys on aina 

todellista tiheyttä pienempi. Kaatotiheys kertoo massan suhteesta sen tilavuuteen 

(Staniforth 2002). Koska jauheet tavallisesti valuvat painovoiman vaikutuksesta, 

tiheämmillä partikkeleilla on parempi valuvuus.  

Tärytiheys on jauhemassan suhde tilavuuteen, jonka jauhe täyttää ennalta määritetyn 

ajan kestäneen ravistelun jälkeen (Amidon ym. 2009). Tärytiheys tutkitaan ravistamalla 

mittalasia tms., jolloin partikkelit järjestäytyvät tiiviimmin ja ilma poistuu partikkelien 

väleistä (Staniforth 2009). Tärytiheysarvot ovat tavallisesti suurempia säännöllisemmän 

muotoisille, kuten pyöreille partikkeleille verrattuna epäsäännöllisemmän muotoisiin, 

kuten neulamaisiin partikkeleihin.       

Todellinen tiheys voi teoriassa saada vain yhden arvon, kun taas kaatotiheyden arvo 

riippuu jauheen huokoisuudesta ja pakkautumisesta, mikä voi vaihdella eri kerroilla 

(Staniforth 2009). Jauheen todellinen tiheys saadaan jakamalla partikkelien keskimassa 

niiden tilavuudella pois lukien kaikki tyhjä tila, joka ei kuulu keskeisesti molekyylien 

pakkautumisjärjestykseen. Todellinen tiheys voidaan määrittää kolmella eri tavalla: 

kaasupyknometrilla, nestesiirtymän avulla tai neste-emissiolla (Amidon ym. 2009).  

Kaikista näytteistä mitattiin kaato-, täry- ja todellinen tiheys. Tutkittujen näytteiden 

tiheydet on esitetty taulukossa 11. Kaato- ja tärytiheys mitattiin myös tabletoitavista 

massoista, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan.  

Massojen kaatotiheys vaihteli välillä 352,2- 361,6 g/cm3 ja tärytiheys välillä 435,0-

444,0 g/cm3. 
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Taulukko 11. Tutkittujen esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden kaatotiheys (n=3) 
ja tärytiheys (n=3).    

 
Näyte Kaatotiheys g/cm3 Tärytiheys g/cm3 

C1 0,495 + 0,014 0,583 + 0,013 

S1 0,589 + 0,005 0,706 + 0,010 

S2 0,591 + 0,005 0,741 + 0,014 

S3 0,605 + 0,003  0,745 + 0,017 

U1 0,532 + 0,005 0,684 + 0,005 

U2 0,553 + 0,008 0,694 + 0,004 

U3 0,576 + 0,004 0,717 + 0,015 

L1 0,552 + 0,007 0,670 + 0,003 

L2 0,543 + 0,020 0,660 + 0,011 

L3 0,569 + 0,002 0,675 + 0,010 

 

Kaato- ja tärytiheyden mukaan näytteet S1-S3 olivat kaikkein tiheimpiä ja C1 vähiten 

tiheää. S1-S3:n partikkelit ovat muodoltaan suhteellisen pyöreitä ja joukossa olevat 

pienet partikkelit täyttävät väliin jäävät kolot. Erät L1-L3 ja U1-U3 olivat tiheydeltään 

samankaltaiset. Erät U1-U3 tosin pakkautuivat tärytiheyttä tutkittaessa tiiviimmin kuin 

erät L1-L3, todennäköisesti johtuen ensiksi mainitun laadun pyöreämmästä muodosta. 

Erien L1-L3 partikkelit ovat kiilamaisia, kuin kivestä louhittuja. Kirjallisuus (Handbook 

of Pharmaceutical excipients 2009) antaa esigelatinoidun maissitärkkelyksen 

kaatotiheydeksi 0,586 g/cm3 ja tärytiheydeksi 0,879 g/cm3. Erien S1-S3 kaatotiheys on 

lähimpänä kirjallisuuden antamaa tiheyttä. Erien U1-U3 ja L1-L3 kaatotiheydet ovat 

tätä hieman matalampia ja C1:n kaatotiheys on selkeästi kaikkein pienin, johtuen 

todennäköisesti partikkelien pyöreästä muodosta ja pienestä koosta, joiden vuoksi 

partikkelit vievät enemmän tilaa. Tärytiheydet noudattavat samaa logiikkaa, mutta 

kaikkien näytteiden tärytiheydet jäävät selvästi kirjallisuuden antamista. Vennat 
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tutkimusryhmineen on määrittänyt Starch 1500®:n kaatotiheydeksi 0,618 g/cm3 ja 

tärytiheydeksi 0,828 g/cm3 (Vennat ym. 1993). Tulokset ovat korkeampia kuin tässä 

tutkimuksessa saadut tulokset.   

Esigelatinoidun maissitärkkelyksen todellinen tiheys on Handbook of Pharmaceutical 

Excipientsin (2009) mukaan 1,516 g/cm3. Yksikään tutkituista näytteistä ei saavuttanut 

tätä arvoa, mutta saadut tulokset ovat tasaiset, vaihteluvälin ollessa 1,47 -1,48 g/cm3. 

Myös keskihajonta on pientä. Hajontaa pienentänee se, että kustakin näytteestä on 

mitattu todellinen tiheys kolmesta eri otoksesta ja niistä kustakin on tehty kymmenen  

rinnakkaismittausta. Nyström ja Karehill ovat tutkimuksessaan määrittäneet Sta-Rx 

1500®:n todelliseksi tiheydeksi 1,46 g/cm3, mikä vastaa täysin tämän tutkimuksen 

tulosta (Nyström ja Karehill 1990).  

Näytteiden Carrin indeksi vaihteli välillä 15-22 + 2,2 % ja Hausnerin suhde välillä 118 -

129 + 3,3. Handbook of Pharmaceutical Excipientsin (2009) mukaan esigelatinoidun 

maissitärkkelyksen Carrin indeksi on 18 -23 %. Alhaisin Carrin indeksi ja Hausnerin 

suhde oli C*PharmGel DC 93000:lla. Starch 1500®:lla taas oli suurin erien välinen 

vaihtelu arvoissa. Mikäli Carrin indeksi on yli 25, pidetään massaa huonosti valuvana ja 

mikäli se on alle 15, on massa hyvin valuva. Näin kaikkien näytteiden Carrin indeksi on 

alueella, jolla voidaan odottaa tyydyttävää valumista.  

Hausnerin suhde oli suurimmalla osalla näytteistä < 1,25, jolloin voidaan olettaa, että 

valuvuus on hyvä. Kolmen näytteistä, S2, U1 ja U2, arvot olivat >1,25, jolloin valuvuus 

yleensä heikkenee. Koska arvot olivat vain hiukan yli 1,25:n, voidaan yleensä massan 

liukuainetta lisäämällä helposti parantaa tällaisen materiaalin valuvuutta.   

 

12.1.4    Valuvuus 

 
Massan valuvuus on tärkeä parametri valmistettaessa tabletti- ja kapselivalmisteita 

(Staniforth 2002).  Massan tasainen valuvuus varmistaa tablettien ja kapselien tasaisen 

jakelutarkkuuden. Massan valuessa tasaisesti tablettimuotit ja kapselin annostelijat 

täyttyvät aina samalla tavalla, jolloin valmisteiden fysikaaliskemialliset ominaisuudet 

pysyvät samoina erästä toiseen. Epätasainen massan valuminen voi aiheuttaa 
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nykyaikaisissa, nopeissa tabletointikoneissa ilman jäämistä massan sekaan, joka taas 

aiheuttaa tabletin kansittamista ja laminoitumista. Myös jauheen pienten partikkelien 

määrä voi lisääntyä ja aiheuttaa kitkaa partikkelien ja koneen osien välillä. Molekyylien 

välisten voimien olemassaolo aiheuttaa partikkelien tarttumista toisiinsa ja muihin 

pintoihin. Adheesio ja koheesio ovat saman ilmiön kaksi eri puolta: koheesiossa 

partikkelit takertuvat itsensä kaltaisiin pintoihin, kuten toisiinsa, adheesiossa 

takertuminen tapahtuu kahden erilaisen pinnan välillä, kuten partikkelin ja 

tabletointikoneen osien välillä (Staniforth 2002).   

Staattinen jauhekeko, johon vaikuttaa ainoastaan painovoima, muodostaa kartiomaisen 

kasan (Wells 2002).  Horisontaalinen kulma ei voi kuitenkaan ylittää tiettyä arvoa ja 

tätä arvoa kutsutaan lepokulmaksi (θ).  Jos yksittäinen partikkeli joutuu tämän kulman 

ulkopuolelle, se valuu vaakapinnalle painovoiman vaikutuksesta ja kunnes painovoima 

on tasapainossa partikkelien välisen voiman kanssa. Lepokulman ja jauheen valuvuuden 

välillä on yhteys, joka on määritetty empiirisesti. Tarkka lepokulman arvo ei kuitenkaan 

ole riippuvainen määritysmenetelmästä. Karkeasti voidaan sanoa, että mikäli lepokulma 

on < 20 °, on valuvuus erinomainen, välillä 20-30° se on hyvä, välillä 30-34° välttävä ja 

sen ollessa >40° on valuvuus erittäin heikkoa. Valuvuus voidaan määrittää myös 

lepokulman ja Carrin indeksin välisestä yhteydestä.    

Hausnerin suhde, joka kuvaa massan valuvuutta, saadaan laskemalla tärytilavuuden ja 

kaatotilavuuden osamäärä (Grey ja Beddow 1969, Wells 2002). Mikäli Hausnerin suhde 

on < 1,25, voidaan olettaa, että valuvuus on hyvä, kun taas arvon ollessa >1,25, 

valuvuus yleensä heikkenee. Suhteen ollessa välillä 1,25 -1,5, liukuainetta lisäämällä 

voidaan yleensä parantaa valuvuutta.   

Myös Carrin indeksi kuvaa massan valuvuutta (Carr 1965, Wells 2002). Se saadaan 

vähentämällä tärytiheydestä kaatotilavuus ja jakamalla erotus tärytiheydellä ja 

kertomalla sadalla. Mikäli Carrin indeksi on yli 25 %, pidetään massaa huonosti 

valuvana ja mikäli se on alle 15 %, on massa hyvin valuva. Mikäli kidekoko kasvaa tai 

partikkelien kokohajonta on pienempi, on Carrin indeksi vastaavasti pienempi.  

FlowPro-laitteella mitattujen näytteiden valuvuustulokset on esitetty kuvassa 21.  
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Kuva 21. Jauhenäytteiden valuvuus mitattuna FlowPro-laitteella (n=5). Kustakin 
näytteestä on valittu keskimmäinen, valuvuutta parhaiten kuvaava tulos.  
 

Näytteistä L3 oli parhaiten valuva saavuttaen huipun jo 20 sekunnin kuluttua laitteen 

käynnistämisestä. Tämä johtunee siitä, että erät L1-L3 olivat näytteistä suurinta 

partikkelikooltaan. Erät U1-U3 ja S1-S3 valuivat hiukan heikommin, näistä parhaiten 

valuvilla näytteillä huippu saavutetaan 30 sekunnin kohdalla. Erä U1_2, poikkeaa 

valuvuudeltaan muista; huippu saavutetaan vasta 45 sekunnin kohdalla. Näytettä oli 

myös kyvetissä vähemmän kuin muita näytteitä. Tämä viittaa siihen, että näytteen tiheys 

on pienempi, mitä ei kuitenkaan tiheyttä tutkittaessa havaittu. Pyyhkäisyelektroni- 

mikroskooppikuvista nähdään, että erät U1-U3 sisältävät pitkiä, kuitumaisia, 

partikkeleita, jotka saattavat heikentää valuvuutta. Kaikkein heikoimmin on kuitenkin 

valunut C1, huolimatta pyöreähköstä muodostaan, johtuen ehkä pienestä 

partikkelikoosta. Se on valunut tasaisesti koko mittausajan ja varsinainen tasainen vaihe 

on saavutettu vasta 115 sekunnin kohdalla. Mahdollisesti näyte on aggregoitunut 50 % 

suhteellisessa kosteudessa.  

 

Seppälän tutkimuksessa havaittiin, että osittain esigelatinoitu maissitärkkelys on 

vapaasti valuvaa materiaalia, jonka valuvuus oli > 100 mg/s (Seppälä ym. 2010). 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 50 100 150 

massa/g 

aika/s 

Näytteiden valuvuus 

C1_2 

L1_5 

L2_1 

L3_1 

S1_5 

S2_2 

S3_5 

U1_2 

U2_3 

U3_4 

L3 

C1 

U1 



71 

 

Omassa tutkimuksessani yli 100 mg/s valuivat ainoastaan näytteet L1 ja L3. Näytteen 

L2 valuvuus jäi vain hiukan alle 100 mg/s. Muiden näytteiden valuvuus vaihteli välillä 

21,2-86,5 mg ja olivat siten välillä 10-100 mg/s, joka on raja suhteellisen hyvin 

valuville näytteille. Häuslerin ja Lefevren tutkimuksessa verrattiin Lycatab® C:n ja 

Starch 1500®:n valuvuutta toisiinsa ja havaittiin Lycatab® C:n valuvan myös 

huomattavasti paremmin (Häusler ja Lefevre 2002) 

   

Tabletoitavien massojen valuvuus on esitetty kuvassa 22. Massojen sisältämää 

magnesiumstearaattia on sekoitettu 2 minuutin ajan. Valuvuus tutkittiin myös 

muutamista massoista, joiden sisältämää magnesiumstearaattia on sekoitettu 3,5 

minuutin ajan, mutta koska merkittävää eroa ei ollut havaittavissa, ei kokeita jatkettu. 

Seppälän tutkimuksessa tutkittaessa magnesiumstearaatin sekoitusajan vaikutusta 

mikrokiteisen selluloosan valumiseen havaittiin, että pidempi sekoitusaika lisäsi 

molempien tutkittujen laatujen, Avicel® PH-101:n ja PH-102:n valumista vähäisesti 

(Seppälä ym. 2010). Ero ei ole tilastollisesti merkittävä, mutta havaittavissa on selkeä 

trendi, mikä viittaa siihen, että kyseessä on todellinen fysikaalinen ilmiö, joka aiheuttaa 

valuvuuden parantumisen.  
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Kuva 22. Tabletointiin käytettyjen massojen valuvuus (n=5).  
 
 
Kyvetti täytettiin mahdollisimman samaan tapaan kuten jauhenäytteitäkin tutkittaessa. 

Vaikka tilavuus on sama, massan mukaan tabletointia varten valmistettua massaa 

mahtui kyvettiin vähemmän. Kun jauhenäytteitä mahtui kyvettiin 2,2-2,7 g, 

tabletointimassoja, jotka sisältävät mikrokiteistä selluloosaa ja magnesiumstearaattia, 

mahtui 1,6-1,8 g, mikä kertoo sen, että mikrokiteisen selluloosan tiheys on pienempi 

kuin tärkkelyksen. Paras valuvuus on ollut sillä massalla, joka on sisältänyt C1:ta, mikä 

on täysin päinvastainen tulos kuin pelkkien jauhenäytteiden valuvuutta tutkittaessa. 

Tämä johtunee partikkelien pyöreästä muodosta, jotka päällystyvät helposti 

magnesiumstearaatilla sekoituksen aikana. Heikoimmin valui massa U2, joka sisältää 

SuperStarch 200®:a. Tämäkin saattaa johtua pitkistä, kuitumaisista partikkeleista, joita 

oli SuperStarch 200®-näytteissä.  

 

Kaikkien tabletointiin tarkoitettujen massojen, jotka sisälsivät esigelatinoidun 

maissitärkkelyksen lisäksi mikrokiteistä selluloosaa ja magnesiumstearaattia, valuvuus 

oli heikompi kuin pelkän esigelatinoidun maissitärkkelyksen. Näytteiden valuvuus 
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vaihteli välillä 15,4– 27,4 mg/s. Valuvuus on kuitenkin kaikilla tabletoitavilla näytteillä 

suhteellisen hyvä.  

12.1.5    Turpoaminen ja pH 
 

Taulukossa 12 on esitetty näytteiden turpoamistilavuus ja vesidispersion pH-arvo.   

 
Taulukko 12. Esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden lähtö- ja lopputilavuus, 
tilavuuden muutos sekä pH-arvot (n=3).  

 
Näyte Lähtötilavuus (ml) Lopputilavuus 

(ml) 

Tilavuuden 

muutos (ml) 

pH 

C1 0,95 + 0,05 2,53 + 0,38 1,58 + 0,42 6,16 + 0,06 

S1 0,75 + 0,00 4,25 + 0,22 3,50 + 0,22 5,87 + 0,0 

S2 0,72 + 0,04 3,90 + 0,18 3,18 + 0,18 5,50 + 0,02 

S3 0,77 + 0,03 4,13 + 0,06 3,37 + 0,03 5,23 + 0,01 

U1 0,84 + 0,04 4,63 + 0,29 3,79 + 0,32 5,75 + 0,04 

U2 0,78 + 0,03 4,57 + 0,06 3,78 + 0,08 5,73 + 0,06 

U3 0,73 + 0,04 4,47 + 0,12 3,73 + 0,08 5,60 + 0,03 

L1 0,70 + 0,00 4,87 + 0,06 4,17 + 0,06 5,99 + 0,03 

L2 0,71 + 0,01 5,53 + 0,21 4,82 + 0,21 6,08 + 0,03 

L3 0,75 + 0,05 5,30 + 0,27 4,55 + 0,30 6,21 + 0,04 

 

Esigelatinoitu maissitärkkelys liukenee vain niukasti kylmään veteen, riippuen 

esigelatinoituneen tärkkelyksen määrästä (Handbook of Pharmaceutical excipients 

2009). Se kuitenkin turpoaa myös kylmässä vedessä. Orgaanisiin liuottimiin se ei 

liukene lainkaan, eikä se myöskään turpoa niissä. Erät L1-L3 turposivat eniten 

tutkituista laaduista, joten se lienee kaikkein hydrofiilisin laatu ja toimisi teoreettisesti 

siten parhaiten myös hajotusaineena. Sen tilavuus kasvoi keskimäärin 4,5 millilitraa. C1 
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taas turposi selkeästi vähiten, keskimäärin 1,6 ml. Erät U1-U3 ja S1-S3 käyttäytyivät 

samankaltaisesti, ensin mainittu turposi keskimäärin 3,7 ml ja jälkimmäinen 3,4 ml. 

Suurinta erien välinen vaihtelu oli näytteillä L1-L3.  

 

Rudnik tutkimusryhmineen totesi Sta-Rx 1500®:n maksimiturpoamisprosentin olevan 

57 %, mikä on vähemmän kuin omissa tutkimuksissani (Rudnik ym. 1982). 

Sedimentaatiotilavuutta tutkittiin mittaamalla 500 mg näytettä 50 ml lieriöön ja 

lisäämällä 25 ml tislattua vettä päälle. Sedimentaatio oli 8,6 ml/g, mikä taas vastaa 

saamiani tuloksia C*PharmGel DC 93000:tta lukuun ottamatta. Tutkimuksessa oli 

vertailtu kahdeksaa eri hajotusainetta, joista natriumtärkkelysglykolaatti on ollut 

ylivoimaisesti tehokkain, turpoamisprosentin ollessa suurimmillaan 1260 %. Alebiowun 

tutkimuksessa itse natiivimaissitärkkelyksestä valmistetun esigelatinoidun 

maissitärkkelyksen turpoamiskapasiteetiksi saatiin 5,78, kun se natiivimaissi- 

tärkkelyksellä oli 1,57 (Alebiowu ja Itiola 2002). Tämä johtuu siitä, että 

tärkkelysjyvästen hajoaminen esigelatinointiprosessissa vapauttaa amylopektiiniä, joka 

on osittain vastuussa turpoamisesta.        

 

Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009) antaa 10 %:selle vesidispersiolle pH-

arvoksi 4,5–7,0. Tutkitut näytteet olivat 5 %:sia vesidispersioita, mutta pH-arvot 

noudattivat kirjallisuudessa ja analyysitodistuksissa annettuja arvoja. C*PharmGel DC 

93000:n pH oli keskimäärin 6,16, Lycatab® C:n keskimäärin 6,09. Matalin pH oli 

Starch 1500®:n erillä. Kolmen erän pH oli keskimäärin 5,49, mutta tämän laadun pH-

arvoissa oli suurinta vaihtelua erien välillä. SuperStarch® 200:n kolmen erän keskiarvo 

oli keskimäärin 5,69. Eroja pH-arvojen välillä ei pystytty tämän tutkimuksen puitteissa 

selvittämään, mutta ne saattavat johtua erilaisesta amyloosin ja amylopektiinin määristä.    

 

12.1.6    Kosteuspitoisuus 
 

Esigelatinoitu maissitärkkelys on hygroskooppista materiaalia (Handbook of 

Pharmaceutical Excipients 2009). Sen käyttö hajotusainena perustuu sen 

hygroskooppisuuteen, sillä veden imeytyessä tablettiin sen sisältämä esigelatinoitu 

maissitärkkelys turpoaa ja tabletti hajoaa (Rudnik ym. 1982).  
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Taulukko 13. Esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden ja tabletoitavien massojen 
kosteusprosentti tutkittaessa niiden vesipitoisuutta infrapunakuivaimella 105 °C 
lämpötilassa (n=3).   
 
Näyte huoneenlämmössä säilytetyt 

näytteet 
23 ° C / RH 35 % säilytetyt 
tabletoitavat massat 

 Painonmenetys %:eina Painonmenetys %:eina 

C1 10,21 + 0,03 6,50 + 0,12 

S1 8,41 + 0,04 6,39 + 0,08 

S2 7,73 + 0,03 6,30 + 0,05 

S3 6,36 + 0,02 5,68 + 0,90 

U1 6,74 + 0,06 6,13 + 0,03 

U2 7,10 + 0,06 6,85 + 0,17 

U3 6,73 + 0,05 6,56 + 0,05 

L1 8,49 + 0,03 6,24 + 0,10 

L2 7,61 + 0,13 6,22 + 0,04 

L3 7,91 + 0,11 6,46 + 0,08 

 

Taulukossa 13 on esitetty näytteiden painonmenetys tutkittaessa niiden vesipitoisuutta 

infrapunakuivaimella. Korkein kosteuspitoisuus huoneenlämmössä säilytetyillä 

näytteillä oli C1:lla, 10,21 + 0,03 %. Tämä on ristiriidassa turpoamista tutkittaessa 

saatujen tulosten kanssa, joissa C1 turposi kaikkein vähiten, antaen viitteitä siitä, etta se 

olisi tutkituista näytteistä vähiten hygroskooppista. Kuivinta oli erä S3, jonka 

painonmenetys kuivattaessa oli 6,36 + 0,02 %.  Erissä S1-S3 oli suurin erien välinen 

vaihtelu, varsinkin S3 poikkeaa muista eristä alhaisella kosteudellaan. 

Kokonaisuudessaan alhaisin painonmenetys kuivattaessa oli kuitenkin erillä U1-U3.    

 

Esisekoitettujen massojen säilyttäminen vakioiduissa olosuhteissa on pienentänyt 

huomattavasti erien välistä vaihtelua. Kosteuspitoisuus tutkittiin kaikista massoista, 

joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan. Kosteuspitoisuus 

tutkittiin myös neljästä erästä, joiden magnesiumstearaatin sekoitusaika oli 3,5 
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minuuttia, mutta koska erot eivät olleet merkittäviä, ei tutkimusta jatkettu.  Näytteiden 

sisältämä vesipitoisuus riippuu säilytysolosuhteista, mutta Euroopan farmakopea 

määrittelee sallitun kuivaushävikin olevan maksimissaan 15 %. SuperStarch 200®:n 

kuivaushävikki on esitteen mukaan 8,3 % ja kilpailijan, joka on DMV Fonterra 

Excipientsin Nigel Robertsin lausunnon mukaan Starch 1500®, kuivaushävikki on 8,2 % 

(DFE Pharma 2011). Esitteessä ei ole annettu säilytysolosuhteita, joten tulokset eivät 

suoraan ole vertailukelpoisia. Colorconin esitteessä Starch 1500®:n kuivaushävikki on 

ilmoitettu olevan 8,5 % (Colorcon 2003). Alebiowun tutkimuksessa itse natiivimaissi- 

tärkkelyksestä valmistetun esigelatinoidun maissitärkkelyksen kosteuspitoisuudeksi 

määritettiin 6,1 %, mutta tässäkään tutkimuksessa ei ole ilmoitettu säilytysolosuhteita 

(Alebiowu ja Itiola 2001).    

 

Taulukko 14. Eri olosuhteissa säilytettyjen näytteiden ja tabletoitavien massojen veden 
aktiivisuus (n=1). Hl=huoneenlämpö. 
Näyte Hl säilytetyt 

näytteet 
RH 50 % / 23 °C 
säilytetyt näytteet 

RH 35 % / 
23 °C 

 RH 35 % / 
23 °C  

RH 35 % / 
23 °C  

Sekoitus-
aika 

   2 min 3,5 min 5 min 

C1 0,428 0,549 0,374 0,356 0,358 

S1 0,333 0,538 0,418 0,383 0,346 

S2 0,285 0,539 0,410 0,379 0,336 

S3 0,211 0,542 0,410 0,459 0,345 

U1 0,207 0,548 0,384 0,451 0,352 

U2 0,230 0,549 0,451 0,358 0,341 

U3 0,200 0,547 0,426 0,379 0,328 

L1 0,357 0,539 0,402 0,381 0,371 

L2 0,286 0,543 0,374 0,380 0,364 

L3 0,304  0,533 0,380 0,373 0,358 

 

Kuten taulukosta 14 voidaan havaita, aktiivisen veden mittauksesta saadut tulokset 

korreloivat osittain infrapunakuivaimella saatuihin tuloksiin. Eniten aktiivista vettä 
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huoneenlämmössä säilytetyistä näytteistä oli C1:ssa, toiseksi eniten L1-L3:ssa. Suurinta 

erien välinen vaihtelu oli erillä S1-S3. Kuivinta tämän tutkimuksen mukaan olivat erät 

U1-U3. RH 50 %:ssa säilytettyjen näytteiden aktiivisen veden määrä oli tasainen ja 

vaihteli välillä 0,533-0,549.  

 

SuperStarch 200®:n aktiivisen veden määrä on esitteen mukaan 0,3 ja kilpailijan, joka 

on Nigel Robertsin lausunnon mukaan Starch 1500®, aktiivisen veden määrä on 0,33 

(DFE Pharma 2011). Esitteessä ei ole annettu säilytysolosuhteita, joten tulokset eivät 

suoraan ole vertailukelpoisia. Colorconin esitteessä Starch 1500®:n veden aktiivisuuden 

on ilmoitettu olevan 0,32 (Colorcon® 2003). Kummassakin esitteessä esigelatinoituja 

maissitärkkelyksiä on verrattu muihin yleisesti käytettyihin apuaineisiin. Vaikka 

esigelatinoidut maissitärkkelykset sisältävät eniten kosteutta muihin apuaineisiin 

verrattuna, niiden sisältämän vapaan veden määrä on pienempi tai yhtä suuri kuin 

muilla tutkituilla aineilla. Mainosmateriaalin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 

esigelatinoitu maissitärkkelys sopii apuaineeksi myös kosteusherkille lääkeaineille. 

Mitä amorfisempi apuaine on, sitä enemmän se pystyy absorboimaan vettä ja näin 

suojaamaan aktiiviainetta.    

 

Tabletoitavien massojen aktiivisen veden määrä pääsääntöisesti laski 

magnesiumstearaatin sekoitusaikaa lisättäessä. Tämä on loogista huomioitaessa 

magnesiumstearaatin hydrofobinen luonne, joka estää veden adsorboitumisen 

näytteeseen päällystettyään sen sitä paremmin, mitä pidempään sitä on sekoitettu 

(Johansson 1984). Muutosta aktiivisen veden määrässä tapahtuu vielä sekoitusaikaa 

lisättäessä 3,5 minuutista 5 minuuttiin. Van der Voort Maarschalkin tutkimusryhmä 

havaitsi, että aktiivisen veden määrä perunatärkkelyksessä vaikuttaa kynnyspaineen 

arvoon (Van der Voort Maarschalk ym. 1997). Mitä korkeampi aktiivisen veden määrä 

oli, sitä alhaisempi oli kynnyspaine. Vesi toimii materiaalissa siis pehmentimenä. 

Kynnyspaineen ja aktiivisen veden määrän suhde on lineaarinen, kunnes aktiivisen 

veden määrä ylittää arvon 0,80. Tämän jälkeen materiaali muuttuu kumimaiseksi ja 

kynnyspaine putoaa jyrkemmin. Tabletin lujuus on tasapainoilua viskoelastisuuden ja 

sidosten muodostumisen välillä. Tutkimuksessa puristuvuuden kannalta optimaaliseksi 

veden aktiivisuuden määritettiin olevan noin 0,70.   
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12.1.7    Kosteussorptio 

 
Esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden kosteussorptio on esitetty kuvassa 23. 

Näytteet olivat eri tavalla olosuhteistetuissa eksikaattoreissa neljän viikon ajan. Suurin 

muutos näytteiden kosteustasapainossa tapahtui jo ensimmäisen viikon aikana. 

Eksikaattoreiden lopullinen suhteellinen kosteus tutkimuksen aikana poikkesi siitä, 

mikä oli ollut alkuperäinen tavoite niitä valmistettaessa. Kuvan 23 säilytysolosuhteet 

ovat todelliset, tutkimuksen aikaiset suhteelliset kosteusolosuhteet.  

 

 
 

Kuva 23. Näytteiden painonmuutos prosentteina eri kosteusolosuhteissa 4 viikon 
säilytyksen jälkeen.  
 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet jo viikon säilytyksen aikana. Näytteet, jotka 

ovat olleet silikaa sisältävässä eksikaattorissa, jonka kosteus on ollut ainoastaan 2 %, 

ovat edelleen luovuttaneet kosteutta neljän viikon säilytyksen aikana. Esigelatinoitu 

maissitärkkelys on niin amorfista, että se voi sitoa kosteuden tiukasti rakenteeseensa ja 
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luovuttaa sitä pitkän ajan kuluessa. Painonmenetys on ollut tasaista eri näytteiden 

kesken, keskimäärin n. -0,08 %. Näytteet ovat siis edelleen kuivuneet eksikaattorissa.  

Alkaen 11 % suhteellisesta kosteudesta, eri eksikaattoreissa olleet näytteet ovat imeneet 

kosteutta loogisesti sitä enemmän, mitä kosteammissa olosuhteissa ne on säilytetty. Erot 

imeytyneessä kosteusmäärässä alkavat kasvaa selkeästi vasta 67 %:n suhteellisen 

kosteuden kohdalla ja 99 % kosteus on selkeästi korkeimmalla tasolla. Eroa edelliseen 

82 %:iin olosuhteissa painonkasvuun on 0,8 % -yksikköä. Kaikkein kosteimmassa 

eksikaattorissa olleet näytteet olivat imeneet kosteutta niin paljon, että näytteet olivat 

kovettuneet lasipullon pohjalle ja ne kaivettiinkin spaattelilla ulos lähi-

infrapunaspektroskopisia mittauksia varten.          

 

Painonmuutos on melko vaatimatonta verrattuna muissa tutkimuksissa havaittuihin 

vastaaviin lukuihin. Callahanin tutkimuksessa esigelatinoitu maissitärkkelys (NF) 

luokiteltiin luokan III aineeksi eli kohtuullisen hygroskooppiseksi (Callahan ym. 1982). 

Tämän luokan aineiden kosteuspitoisuus ei nouse yli 5 %, jos niiden säilytysolosuhteet 

ovat < RH 60 %. Säilytettäessä tämän luokan aineita viikon ajan > RH 80 %, kosteus on 

< 50 %. Tutkimuksessa esigelatinoidun maissitärkkelyksen lähtökosteusarvoksi saatiin 

7,0 % kuivattamalla sitä vakuumiuuunissa 60 ºC 20 tunnin ajan. Näytteitä oli punnittu 

100-200 mg avonaiseen pulloon ja pulloja säilytettiin viikon ajan eri 

kosteusolosuhteissa suljetuissa eksikaattoreissa. Tulokset olivat huomattavasti 

korkeammat kuin omassa tutkimuksessani. Jo RH 11 %:ssa säilytettyjen näytteiden 

paino oli noussut 5,3 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin omassa tutkimuksessani 

RH 100 %:ssa. Airaksinen on omassa tutkimuksessaan saanut vastaavia tuloksia 500 mg 

näytteillä (Airaksinen ym. 2005). Suuret erot johtunevat siitä, että omassa 

tutkimuksessani pullossa on ollut n. 1000 mg näytettä, jolloin kosteus ei ole päässyt 

tasaisesti näytteeseen neljän viikonkaan tutkimuksen aikana, vaan olisi vaatinut 

pidemmän ajan tasapainottuakseen. Näytettä päätettiin alun perin ottaa suurempi määrä 

siksi, että sitä olisi riittävästi lähi-infrapunaspektroskopisia mittauksia varten.      
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12.1.8    Raman-spektroskopia 
 

Raman-spektroskoopilla mitattiin spektrit eksikaattoreissa olleista näytteistä kahden, 

kolmen ja neljän viikon säilytyksen jälkeen. Spektrit voitiin mitata samassa pullossa, 

jossa näytteet säilytettiin eksikaattorissa. Näin varmistettiin, ettei näytteen paino 

muuttunut mittauksen aikana ja viikoittainen punnitus painonmuutoksen 

määrittämiseksi voitiin suorittaa. Mittaus suoritettiin jokaisesta näytteestä kaikissa 

eksikaattoreissa, mutta tarkemmin tarkastellaan kuvassa 24 näytteitä, joita on säilytetty 

0 ja 80 %:n suhteellisessa kosteudessa. 80 % suhteellisessa kosteudessa säilytetyissä 

näytteissä painonmuutos oli jo merkittävä, mutta näyte ei ollut kostunut kuten 99 % 

säilytetyissä näytteissä.   

 

Samoissa olosuhteissa säilytettyjen Raman-spektrien huiput olivat samassa kohdassa 

laadusta ja erästä riippumatta, ainoastaan intensiteetti vaihteli partikkelikoon mukaan.  0 

%:n suhteellisessa kosteudessa säilytetyillä näytteillä C1:n partikkelikoko on pienin ja 

intensiteetti alhaisin, erillä S1-S3 taas partikkelikoko on suurin. Tulos on ristiriidassa 

pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvien kanssa, sillä niiden mukaan suurin 

partikkelikoko on erillä L1-L3:lla.  

 

Näytteillä, jotka on säilytetty 80 % suhteellisessa kosteudessa, spektrien käyrät ovat 

samassa järjestyksessä verrattuna 0 % säilytettyihin näytteisiin, poikkeuksena L2 ja S3, 

jotka ovat vaihtaneet paikkaa kosteammissa olosuhteissa. Huomioitava on S3 ja U1, 

joiden intensiteetti on lähes identtinen 80 % suhteellisessa kosteudessa säilytyksen 

jälkeen, vaikka 0 % suhteellisessa kosteudessa niiden intensiteetit poikkesivat selvästi 

toisistaan. U1:n intensiteetti on laskenut 80 %:ssa säilytyksen jälkeen, S3:n intensiteetti 

taas on noussut vastaavissa oloissa.     

 

Kuvasta 24 voidaan nähdä, että kohdassa 840-870 cm-1 huippu on siirtynyt oikealle 

näytteillä, joita on säilytetty kosteammissa olosuhteissa. Kuvassa on tarkasteltu 

tarkemmin kahta näytettä, vertailuvalmiste C1:ta ja L2:ta. Huipun siirtymä oli 

havaittavissa kaikissa näytteissä, mutta L2:n kohdalla se oli selkeimmin havaittavissa 

verrattuna C1:een.  
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Kuva 24. Esigelatinoitujen maissitärkkelysnäytteiden Raman-spektri aaltoluvun 840-
870 cm-1 kohdalta. Tällä kohdalla nähdään huipun lievä siirtymä oikealle 80 % 
suhteellisessa kosteudessa säilytetyillä näytteillä verrattuna 0 % säilytettyihin 
näytteisiin.    
 

Kohdalle 866 cm-1 sijoittuu -CH ja –CH2-ryhmien muutosta natiivitärkkelyksellä ja 

kohdalla 856 cm-1 samojen ryhmien muutoksia modifioiduilla tärkkelyksillä (Fechner 

ym. 2005). Kohdassa 940 cm-1 molemmilla sijoittuu runko, jossa on α-1,4-glykosidisia 

sidoksia (COC). Berzerdjebin mukaan alue 1200-800 cm-1 välissä on tyypillinen CO- ja 

CC-ryhmien venymiselle ja COC-ryhmien muutokselle (Benzerdjeb ym. 2007). Tämä 

viittaa myös glykosidisten sidosten olemassaoloon. Raman–spektrin siirtyminen 

kohdasta 857 cm-1 oikealle saattaa viitata myös asetylaatioon (Synytsya ym. 2003). 

Metylaatio vastaavasti siirtäisi spektriä vasemmalle. Tärkkelystä voidaan asetyloida 

myös tarkoituksellisesti vesiliuoksessa etikkahappoanhydridin ja emäkisen katalyytin 

avulla vaihtamalla hydroksyyliryhmiä asetyyliryhmiksi (Chi ym. 2008). Asetyloitu 

tärkkelys on hydrofobinen aine, jota voidaan käyttää kalvonmuodostajana, sidos- ja 

sakeutusaineena.   
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12.1.9    Lähi-infrapunaspektroskopia  
 

Eksikaattoreissa säilytettyjen esigelatinoitujen maissitärkkelys-näytteiden lähi-

infrapunaspektri mitattiin neljän viikon säilytyksen jälkeen jokaisesta eri olosuhteissa 

säilytetystä näytteestä. Laitteen ohjelmistovian vuoksi spektrejä ei saatu ulos muodossa, 

jossa niitä olisi ollut mahdollista tarkastella. Niinpä 0 % ja 80 % olosuhteissa säilytetyt 

näytteet mitattiin uudelleen kahdeksan viikon säilytyksen jälkeen. Näytteet 0 ja 80 % 

olosuhteista valikoituivat mitattavaksi röntgendiffraktogrammin antaman tiedon 

perusteella, jonka mukaan näissä olosuhteissa säilytettyissä näytteissä oli nähtävissä 

eroavaisuuksia. Näin ei kaikissa muissa olosuhteissa säilytettyjen näytteiden kohdalla 

ollut. Kuvassa 25 on esitetty lähi-infrapunaspektroskoopilla mitattujen näytteiden 

spektrit.   

 

 
 

Kuva 25. Lähi-infrapunaspektroskoopilla mitatut spektrit esigelatinoiduista 
maissitärkkelysnäytteistä. Kohdassa 1925 nm nähdään korkeampi absorbanssi 80 % 
suhteellisessa kosteudessa säilytetyillä näytteillä. 
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Kuvassa 25 nähdään, että spektrit eroavat käytännössä ainoastaan 1925 nm:n kohdalla, 

jossa 80 % olosuhteissa säilytettyjen näytteiden spektrin piikki on selkeästi matalampia 

kuin 0 % säilytettyjen näytteiden. Ero saattaa johtua siitä, että näyte on absorboinut 

vettä ja aggregoitunut, jolloin suurempi partikkelikoko heijastaa vähemmän takaisin. 

Airaksinen on tutkimuksessaan saanut vastaavia tuloksia Sta-Rx 1500:sta tutkittaessa 

(Airaksinen ym. 2005). Esigelatinoidun maissitärkkelyksen amorfinen osuus oli 

lisääntynyt kosteammissa olosuhteissa ja absorptiomaksimi on kasvanut 1920-1925 

nm:n kohdalla.  

 

12.1.10  Fourier-muunnos-infrapunaspektroskopia  
 

Kuvassa 26 on esitetty Fourier-muunnos-infrapunaspektroskopialla (FTIR) saadut 

spektrit sormenjälkialueella 800 -1300 cm-1. 

 

 
 

Kuva 26. Fourier-muunnos-infrapunaspektrit esigelatinoidun maissitärkkelyksen 
näytteistä mitattuna neljän viikon RH 2 % säilytyksen jälkeen.  
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Spektrit ovat hyvin samanlaiset, ainoastaan absorbanssissa on eroja eri erien ja laatujen 

välillä. Korkein absorbanssi on SuperStarch 200® -erällä U1 ja matalin erällä L1. 

Valitettavasti käytössä ei ollut amyloosin ja amylopektiinin puhdasaineita, joista olisi 

voinut ottaa vertailuspektrin ja mahdollisesti saada lisätietoa niiden pitoisuuksista.   

 

Amyloosin ja amylopektiinin piikit muistuttavat hyvin paljon toisiaan (Dumoulin ym. 

1998, Bernazzani ym. 2000, Mousia ym. 2001).  Amyloosin värähtely on hyvin lähellä 

glukoosin värähtelyä ja tapahtuu lähes samalla taajuudella (Vasko ym. 1972).  

Glukoosin spektrissä kohdalla tapahtuu 1022 cm-1 C-O-sidosten venymistä ja C-OH-

sidosten taipumista (Dumoulin ym. 1998). Kohdassa 1079 cm-1 on CH-sidosten 

taipumista ja kohdassa 1155 cm-1 C-O- ja C-C-sidosten venymistä. Benazzanin 

tutkimuksessa havaittiin, että amyloosi-vesiseoksen kuumentaminen eri lämpötiloissa 

aiheutti vain pieniä muutoksia piikkien sijainnissa, mutta suurempia muutoksia niiden 

intensiteetissä (Bernazzani ym. 2000). Näin voidaan ajatella, että tärkkelyksen 

esigelatinointi, joka tapahtuu lämmön ja kosteuden avulla, aiheuttaa muutoksia FTIR-

spektrissä. Wilsonin tutkimusryhmän tutkimuksessa havaittiin, että kohdassa 1022 cm-1 

olevan piikin intensiteetti kasvoi tärkkelyksen esigelatinoituessa, koska järjestäynyt 

rakenne on vähentynyt (Wilson ym. 1987). Retrogradaatiossa taas intensiteetti on 

pienentynyt, koska rakenne on palannut järjestäytyneeksi. Piikin 1047 cm-1 intensiteetti 

taas käyttäytyy täysin vastakkaisesti. Tämän piikin onkin havaittu liittyvän amorfiseen 

fraktioon. Eristä olisi pitänyt määrittää amyloosipitoisuus, jotta gelatoituneisuusaste 

olisi saatu selville.  

 

12.1.11  Jauheröntgendiffraktio 
 

Kuvan 27 röntgendiffraktogrammissa nähdään, ettei esigelatinoitu maissitärkkelys anna 

selkeää piikkiä, koska aine on amorfista. Kuitenkin siitä nähdään, että mitä kuivempaa 

tutkittava näyte on, sitä kiteisempää se myös on. Tällöin näytteen käyrä ja piikit ovat 

korkeammalla. 80 % ja 90 %:n suhteellisissa kosteuksissa säilytetyt näytteet ovat 

imeneet itseensä kosteutta ja näin näytteiden amorfisuus on lisääntynyt. 

Diffraktogrammeissa ei esiinny selviä piikkejä ja siten saatu tulos vastaa vastaavia 

tutkimustuloksia, joita on ennen saatu verrattaessa natiivitärkkelyksen ja esigelatinoidun 
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maissitärkkelyksen röntgendiffraktogrammeja (Jouppila ja Roos 1996, Jouppila ym. 

1998).   

 

Esigelatinoitu maissitärkkelys on valmistusteknologiastaan johtuen amorfisempaa kuin 

natiivitärkkelys (Jouppila ja Roos 1996). Jouppilan ja Roosin tutkimuksessa 

esigelatinoitu maissitärkkelys valmistettiin suspendoimalla 5 % natiivitärkkelystä 

tislattuun veteen ja kuumentamalla suspensiota koko ajan sekoittaen. Gelatinoituminen 

varmistettiin polarisoidulla mikroskoopilla. Saadut geelit jäädytettiin, kylmäkuivattiin ja 

jauhettiin. Natiivitärkkelyksen ja saadun esigelatinoidun maissitärkkelyksen kiteisyys 

tutkittiin röntgendiffraktometrillä ja viimeksi mainitun diffraktogrammi muistuttaa 

suuresti kuvassa 28 olevaa diffraktogrammia. Natiivitärkkelyksen diffraktogrammissa 

oli selkeät piikit 15, 16-18 ja 22-24 2theta-asteen kohdalla, kun taas esigelatinoitu 

maissitärkkelys ei anna selkeää piikkiä lainkaan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 27. SuperStarch 200® röntgendiffraktogrammi mitattuna vakuumiuunissa 
tapahtuneen kuivatuksen jälkeen (musta), neljän viikon RH 0 % eksikaattorissa 
säilytyksen jälkeen (punainen), neljän viikon RH 80 % eksikaattorissa säilytyksen 
jälkeen (sininen) ja neljän viikon RH 90 % eksikaattorissa säilytyksen jälkeen (vihreä). 
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Esigelatinoitu maissitärkkelys on hyvin amorfista ja se on luovuttanut sisältämäänsä 

vettä edelleen säilytettäessä RH 2 % eksikaattorissa (punainen käyrä), kolmen päivän 

kuivaaminen vakuumiuunissa ei ole riittänyt irrottamaan kaikkea sen sisältämää vettä. 

Punaisella käyrällä on korkein intensiteetti, mikä kuvaa sen olevan kiteisempää kuin 

muut tutkitut näytteet (Zeleznak ja Hoseney 1987). 80 ja 90 % suhteellisissa 

kosteuksissa säilytetyt näytteiden intensiteetti ei poikkea toisistaan.   

 
Zhang tutkimusryhmineen ehdottaa, että natiivitärkkelyksessä on kolme rakenteeltaan 

erilaista osaa; mikrokiteet, submikrokiteet ja amorfinen osa (Zhang ym. 1996). 

Esigelatinoitu tärkkelys sisältää submikrokiteitä ja amorfista osaa, jotka aiheuttavat 

röntgendiffraktiossa epäterävän kuvion. Natiivitärkkelys antaa sekä terävää että 

epäterävää käyrää, jonka aiheuttaa amorfinen osa ja submikrokiteet yhdessä.  

 

12.2   Tablettien tulokset     

 
 Suurin osa lääkevalmisteista otetaan suun kautta ja käytetyin lääkemuoto on tabletti 

(Alderborn 2002). Oraalinen annostelureitti on turvallinen ja potilaalle miellyttävä tapa 

käyttää lääkettä. Verrattuna nestemäisiin valmisteisiin tabletti on kemiallisesti ja 

fysikaalisesti stabiilimpi lääkemuoto. Tabletti mahdollistaa tarkan annostelun ja niiden 

tuotanto on helppo järjestää suuressa mittakaavassa. Heikkoutena mainitaan hyvin 

rasvaliukoisten ja huonosti imeytyvien lääkeaineiden heikko biologinen 

hyväksikäytettävyys. Lisäksi jotkin lääkeaineet voivat ärsyttää paikallisesti 

ruoansulatuskanavaa.  

 

12.2.1    Tablettien keskipaino     

 
Tablettien tavoitepaino oli 300,0 mg. Tavoite saavutettiin hyvin, sillä massojen, joiden 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan, keskipaino oli 297,5 mg ja 

keskihajonta 2,1. Tablettien painoa säädettiin muuttamalla alapainimen paikkaa. Eniten 

säätöä vaati Starch 1500®:a sisältävät massat S1001_2-S3001_2, joiden 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan. Jokaisessa näistä erissä alapainin 
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oli eri kohdassa. Kaikki muut massat taas voitiin tabletoida alapainimen ollessa samalla 

korkeudella. Tilanne kuitenkin muuttui massoilla, joiden magnesiumstearaattia oli 

sekoitettu 3,5 minuutin ajan. Tällöin erät S1001_3,5-S3001_3,5 voitiin tabletoida 

alapainimen paikkaa 12,2 mm säätämättä, mutta siirryttäessä erään U1001_35, 

alapaininta oli laskettava. Seuraavia massoja varten alapaininta voitiin taas nostaa 

kohtaan 12,2 mm, jolla voitiinkin tabletoida kaikki muut massat. Eniten säätöä vaativat 

kuitenkin massat, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 5 minuutin ajan. 

Jokaisen erän välissä säädettiin alapainimen paikkaa, joka vaihteli välillä 12,0-12,4 mm 

välillä. Magnesiumstearaatin sekoitusajan nostaminen paransi mahdollisesti massan 

valuvuutta ja muutti massan tiheyttä, mikä vaati enemmän säätöä, jotta teoreettinen 

paino voitiin saavuttaa.     

 

Tabletteja säilytettiin 14 vuorokauden ajan muovisella kierrekannella suljetuissa 

lasipurkeissa 35 % + 3 % suhteellisessa kosteudessa ja 23 °C + 1 °C lämpötilassa. 

Tableteilla, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan, 

keskipainossa havaittiin t-testin mukaan mahdollisesti merkitsevä muutos erien S3002 

(p-arvo 0,003), U2002 (p-arvo 0,006) ja U3002 (p-arvo 0,02) kohdalla. Kaikkien 

tablettien keskipaino oli 14 vuorokauden kuluttua 297,9 mg ja keskihajonta 2,0. Suurin 

hajonta keskipainossa oli erillä S1001_2, S2001_2, U1001_2 ja U2001_2. Yhtäläisyyttä 

keskipainon suuren hajonnan ja heikon valuvuuden välillä ei havaittu.  Levinan ja 

Rajabi-Siahboomin tutkimuksessa tutkittiin sumukuivatun laktoosin, mikrokiteisen 

selluloosan ja Starch 1500®:n ominaisuuksia tabletin täyteaineena (Levina ja Rajabi-

Siahboomi 2004). Täyteainetta oli 49,25 % massasta ja magnesiumstearaatin määrä oli 

0,25 %. Tablettien paino vaihteli vähiten silloin, kun käytetty täyteaine oli esigelatinoitu 

maissitärkkelys.  

 

Tablettien, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 minuuttia, 

keskipaino oli heti tabletoinnin jälkeen 300,9 mg ja keskihajonta 1,4. Vastaavat luvut 

olivat 14 vuorokauden kuluttua 300,6 mg ja 1,4. T-testin mukaan tablettien paino olisi 

muuttunut mahdollisesti merkitsevästi erissä U1001_3,5 (p-arvo 0,04), U2001_3,5 (p-

arvo 0,02), U3001_3,5 (p-arvo 0,0005), L1001_3,5 (p-arvo 0,01) ja C1001_3,5 (p-arvo 

0,04).  
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Tablettien, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 5 minuutin ajan, 

keskipaino oli heti tabletoinnin jälkeen 298,3 mg ja keskihajonta 2,1. Vastaavat luvut 

olivat 14 vuorokauden kuluttua 298,4 mg ja 1,8. T-testin mukaan tablettien paino ei 

ollut muuttunut merkittävästi säilytyksen aikana.  Painonvaihteluun vaikuttaa kuitenkin 

merkittävästi se, kuinka hyvin koneen painonsäätö on onnistunut.  

 

12.2.2    Tablettien dimensiot 

 
Tablettien, joiden magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan, korkeus oli heti 

tabletoinnin jälkeen keskimäärin 4,616 + 0,043 mm. 14 vuorokauden kuluttua korkeus 

oli 4,626 + 0,037 mm. Tabletin korkeuden keskihajonta on suurempi kuin halkaisijan, 

sillä korkeus ei ole halkaisijan tapaan vakio, vaan riippuu tabletin massan valuvuudesta 

ja matriisin täyttöasteessa. Tablettien keskimääräinen korkeus on kasvanut niukasti 14 

vuorokauden säilytyksen aikana, mikä viittaa tablettien elastiseen käyttäytymiseen. 

Tablettien, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 minuutin ajan, 

korkeus oli heti tabletoinnin jälkeen 4,563 + 0,058 mm ja 14 vuorokauden kuluttua 

4,594 + 0,073 mm. 5 minuuttia sekoitetuilla massoista tehdyillä tableteilla vastaavat 

luvut olivat 4,491 + 0,065 mm ja 4,524 + 0,060 mm. T-testin mukaan erot tabletin 

korkeudessa 14 vuorokauden säilytyksen jälkeen olivat osalla tableteista 

todennäköisesti merkittäviä, mutta koska mittausta ei ole suoritettu aina samasta 

tabletista uudelleen, ei tämän testin perusteella voida tietää tarkasti yksittäisen tabletin 

elastisuutta säilytyksen aikana.  

 

Hawaren ym. tutkimuksessa tutkittiin esigelatinoidun maissitärkkelyksen ja 

mikrokiteisen selluloosan elastisuutta ja tabletin dimensioiden muuttumista säilytyksen 

aikana (Haware ym. 2010). Tabletin korkeus mitattiin sen ollessa suurimman heti 

matriisista poistamisen jälkeen sekä päivittäin viikon ajan. Tabletteja säilytettiin viikon 

ajan eksikaattorissa, jonka suhteellinen kosteus oli 32,0 % + 1,0 % ja lämpötila 24,9 °C 

+ 1 °C. Viikossa Starch 1500® -tabletin korkeus oli kasvanut 0,2 mm; suurinta kasvu oli 

ollut ensimmäisen 24 tunnin aikana. Omassa tutkimuksessani vastaavat luvut olivat vain 

millimetrin sadasosia, johtuen ehkä siitä, että tabletin dimensioita ei tutkittu välittömästi 

puristusprosessin jälkeen, vaikkakin samana päivänä. Kyseessä oli lisäksi kolmen 
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aineen, esigelatinoidun maissitärkkelyksen, mikrokiteisen selluloosan ja 

magnesiumstearaatin, seos. Myös säilytysolosuhteet olivat tässä tutkimuksessa erilaiset. 

Lämpötila oli 23 + 1 °C, ilman suhteellinen kosteus 35 + 3 % ja tabletit säilytettiin 

lasipurkeissa, jotka oli suljettu muovisella kierrekannella.  

 

Tablettien halkaisija on vakio, koska tabletointikoneessa on ainoastaan yksi painin, 

joten paininten ja matriisien välistä vaihtelua ei ole. Erot arvoissa johtunevat 

mittausvirheestä ja tabletin erilaisesta laajenemisesta matriisista poistettaessa. 

Tablettien, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan, 

halkaisija heti tabletoinnin jälkeen on keskimäärin 9,066 + 0,005 mm. 14 vuorokauden 

kuluttua halkaisija oli kasvanut hiukan ollen keskimäärin 9,070 + 0,002 mm. 

Magnesiumstearaattia 3,5 minuuttia sekoitettujen tablettien halkaisija oli heti 

tabletoinnin jälkeen 9,065 + 0,003 mm ja 14 vuorokauden kuluttua 9,070 + 0,003 mm. 

Tabletit, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 5 minuutin ajan, olivat 

halkaisijaltaan 9,067 + 0,003 mm ja 14 vuorokauden kuluttua 9,071 + 0,003 mm. T-

testin mukaan tablettien, joiden magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 minuuttia ja 5 

minuuttia, halkaisijan kasvu 14 vuorokauden aikana oli merkittävää, sillä kummassakin 

tapauksessa p-arvo oli 0,003. Vaikka t-testin mukaan ero saattaa olla merkittävä 

joidenkin yksittäisten erien kohdalla, käytännön merkitystä sillä ei ole esim. 

pakkausprosessin onnistumisen kannalta. Tabletin dimensioiden kasvu sopii hyvin 

yhteen tärkkelykselle ominaisen elastisen käyttäytymisen vuoksi. Vaikka tulokset ovat 

odotusten mukaiset, saattaa eroa aiheutua myös laitteen mittausepätarkkuudesta, mikäli 

tabletin korkeutta ei ole mitattu täsmälleen korkeimmasta kohdasta tai jos tabletin alla 

mittauspöydällä on ollut pölyä. Hawaren ym. tutkimuksessa havaittiin, että aksiaalinen 

palautuma on huomattavasti vaatimattomampaa kuin radiaalinen, mutta se toteutuu 

saman mallin mukaisesti (Haware ym. 2010).  

 

12.2.3    Tablettien murtolujuus 

 
Tablettien mekaaninen lujuus yhdistetään sen kykyyn vastustaa murtumista ja kulumista 

(Alderborn 2002). Sekä tabletin formuloinnin että tuotannon aikana on kiinnitettävä 

huomiota sen mekaaniseen lujuuteen. Tuotekehityksen aikana on karakterisoitava 
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tabletin valmistusaineiden mekaaniset ominaisuudet ja tabletin mekaanista lujuutta on 

seurattava tuotannon aikana prosessikontrollien avulla. Tabletin tulee säilyä eheänä 

valmistuksen ja sen potilaalle käyttökuntoon saattamisen ja nauttimisen välinen aika.   

 

Tabletointiprosessissa pyrittiin tuottamaan kunkin erän kohdalla tabletteja, joiden lujuus 

oli 80 N. Tähän lujuuteen päädyttiin, sillä samaan murtolujuuteen pyritään 

Hankintatukku Oy:n tuotannossa ko. tablettien kohdalla. Näin tablettien puristuksessa 

käytettävä voima on vaihdellut, mutta murtolujuus on pysynyt lähellä 80 N:a. 

Käytännössä 20 tabletin keskiarvon lujuudet vaihtelivat välillä 69-89 N. Tablettien 

lujuuksista ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä massojen puristuvuudesta, koska 

puristusvoima ei ole ollut vakio. Murtolujuuteen vaikuttaa mm. käytetty puristusvoima, 

pur istusaika ja massan aktiivisen veden määrä (Van der Voort Maarschalk ym. 1997).  

 

12.2.4    Tablettien kuluvuus 

 
Tablettien lujuutta tutkivat menetelmät voidaan jakaa kulumista ja murtumista 

mittaaviin menetelmiin. Kulumista mittaavilla menetelmillä pyritään jäljittelemään 

voimia, jotka rasittavat tablettia tuotannon ja annostelun välisenä ajanjaksona. Näitä 

kutsutaan myös kuluvuustesteiksi. Käsittelyn aikana tabletteihin kohdistuu jännitystä 

tablettien pudotessa ja törmätessä toisiinsa ja muihin kiinteisiin pintoihin. Tämä 

aiheuttaa fragmenttien ja pölyn irtoamista tablettien pinnasta, mikä johtaa tabletin 

painon alenemiseen ja ulkonäön muuttumiseen. Tabletin tulisikin kestää rasitusta ja 

käsittelyä ilman, että sen laatu heikkenee. Kuluvuusmittauksessa voidaan mitata myös 

alkavaa kansittamista, koska myös tabletit, joissa ei näy mitään ulkoisia vikoja, voivat 

kansittaa tai laminoitua, kun ne altistetaan kuluvuuskokeeseen pyörivässä sylinterissä. 

Tablettien kuluvuus tutkittiin friabilaattorilla heti tabletoinnin jälkeen ja 14 

vuorokauden kuluttua siitä.  Taulukossa 15 on esitetty saadut tulokset. 

 
Kuvassa 29 on kuvattu kuluvuusmittari, jossa on kaksi eri toimintoa; edessä vasemmalla 

kuluvuutta mittaava ja takana oikealla murtumista mittaava yksikkö (Charles Ischi AG).   
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Kuva 29. Kuluvuusmittari Automatic Friability Tester AE-1, Charles Ischi AG. 
Laitteella voidaan mitata sekä kuluvuutta että murtumista. 
 
 
Taulukko 15. Plasebotablettien kuluvuus % tutkittuna heti tabletoinnin jälkeen ja 14 
vuorokauden kuluttua siitä (n=20).   
 
Näyte 2 min  

0 pv 

2 min 14 

pv 

3,5 min 0 

pv 

3,5 min 

14 pv 

5 min 0 pv 5 min 14 pv 

C1 0,39 0,35 0,38 0,27 0,43 0,28 

S1 0,34 0,32 0,35 0,29 0,47 0,26 

S2 0,42 0,41 0,41 0,81 0,50 0,34 

S3 0,45 0,42 0,43 0,46 0,48 0,56 

L1 0,39 0,19 0,28 0,44 0,46 0,33 

L2 0,36 0,48 0,27 0,50 0,44 0,39 

L3 0,40 0,27 0,46 0,31 0,43 0,33 

U1 0,47 0,34 0,36 0,42 0,50 0,51 

U2 0,45 0,36 0,31 0,45 0,45 0,51 

U3 0,43 0,31 0,31 0,52 0,36 0,44 
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Kaikkien saatujen kuluvuusarvojen keskiarvo on 0,40 %, mikä on alle sallitun 

maksimiarvon 1 %. Tablettien kuluvuus vaihteli eri erien välillä 0,19– 0,81 %. Lujimpia 

tabletteja tuotti C1, jonka kaikkien pisteiden kuluvuus oli keskimäärin 0,337 %. 

Heikoimpia tabletteja tuottivat erät S1-S3, joiden kaikkien pisteiden kuluvuus oli 

keskimäärin 0,43 %. Tablettien, joiden massan sisältämää magnesiumstearaattia on 

sekoitettu kahden minuutin ajan, kuluvuus laski keskimäärin 6,5 %-yksikköä 14 

vuorokauden aikana. Tämä antaa viitteitä siitä, että tabletit kovettuvat säilytyksen 

aikana. Tabletit, joiden massan magnesiumstearaattia sekoitettiin 3,5 minuutin ajan, 

painomenetys oli keskimäärin 8,8 % -yksikköä suurempaa 14 vuorokauden kuluttua 

tabletoinnista. Suuren eron aiheuttaa erän S2001_35 kuluvuus; 0,81 %. 20 tutkitun 

tabletin joukossa on todennäköisesti ollut yksi heikompi tabletti, joka on aiheuttanut 

poikkeavan suuren painonmenetyksen. Mikäli tämä poikkeava tulos jätetään 

tarkastelusta pois, on kuluvuus edelleen 5 % -yksikköä suurempi. Tabletit, joiden 

magnesiumstearaattia sekoitettiin 5 minuutin ajan, kuluvuus laski 14 vuorokauden 

aikana keskimäärin 5,7 % -yksikköä. Tulokset eivät ole lineaarisia, odotusten mukaan 5 

minuuttia magnesiumstearaattia sekoitettujen tablettien olisi pitänyt olla kaikkein 

kuluvimpia niin heti tabletoinnin jälkeen kuin 14 vuorokaudenkin kuluttua. Kokeen 

perusteella ei kuitenkaan voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä eri erien välillä, 

koska tablettien puristusvoima ei ole ollut vakio.      

 

Vennat tutkimusryhmineen vertasi eri natiivitärkkelysten ja modifioitujen tärkkelysten 

toimivuutta täyteaineena (Vennat ym. 1993). Tärkkelyksen tai tärkkelysjohdannaisten 

lisäksi tabletit sisälsivät hamamelis-uutetta, mikrokiteistä selluloosaa ja laktoosia sekä 

talkkia ja magnesiumstearaattia liukuaineena. Koostumus, jossa oli käytetty 12 % 

Starch 1500®:a, omasi alhaisimman kuluvuuden kaikista 21:sta koostumuksesta. 

Natriumtärkkelysglykolaattia 12 % sisältänyt tabletti oli hajonnut niin, ettei mittausta 

voitu suorittaa. Starch 1500®:a sisältäneen tabletin kuluvuus oli 0,07 %.     

  

12.2.5    Tablettien hajoamisaika 
 

Tabletti tyypillisesti nielaistaan ja sen on tarkoitus vapauttaa lääkeaine suhteellisen 

nopeasti hajoamisen ja dissoluution kautta eli formuloinnin tavoitteena on nopea ja 
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täydellinen lääkeaineen vapautuminen in vivo (Alderborn 2002). Hajoamisaikaan 

vaikuttaa merkittävästi apuaineet, erityisesti käytetty hajotusaine, mutta myös täyte- ja 

liukuaineilla on merkitystä. Myös valmistusolosuhteet vaikuttavat. Rakeistusmenetelmä 

vaikuttaa rakeiden fysikaalisiin omaisuuksiin, samoin vaikut tavat massan ja muotin 

liukuaineen sekoitusolosuhteet ja massaan kohdistettu voima tabletointiprosessissa sekä 

painimen voima/aika-suhde. Lisääntynyt puristuspaine voi lisätä tai lyhentää 

hajoamisaikaa.  

 

Tablettien hajoamisajat on esitetty taulukossa 16. Hajoamisaika on tutkittu jokaisesta 

erästä, eri magnesiumstearaatin sekoitusajoilla, heti tabletoinnin jälkeen ja 14 

vuorokauden kuluttua siitä.  

 

Taulukko 16. Plasebotablettien hajoamisajat heti tabletoinnin jälkeen ja 14 vuorokauden 
kuluttua tabletoinnista (n=6). Hajoamisaika on ilmoitettu sekunteina (n=2).   
    
Magnesiumstearaatin sekoitusaika 

2 min 3,5 min 5 min 

Näyte 0 pv   14 pv 0 pv 14 pv  0 pv 14 pv 

C1 9,5 + 0,7 9,5 + 2,1 10,25+ 1,8 8,5+ 0,7 8,5+0,7 8,5+0,7 

S1 23,0 +1,4 18,0 + 0,0 17,0 + 2,8 15,5+ 0,7 20,25+3,2 16,0+2,8 

S2 15,5 +0,7 9,25 + 0,4 12,0 + 1,4 14,0+ 2,8 17,25+0,4 15,0+1,4 

S3 24,0 +0,7 16,0 + 1,4 15,0 + 1,4 22,0+1,4 18,25+0,4 17,0+2,8 

U1 13,5 +2,1 13,5 + 0,7 12,5 + 0,7 16,0+ 1,4 12,5+0,7 11,0+1,4 

U2 9,25 +0,4 11,25 +6,7 10,0 + 1,4 13,5+ 2,1 14,5+0,0 12,0+0,0 

U3 10,25+1,1 11,0 +1,4 13,25+0,4 15,25+1,1 11,0+1,4 11,5+0,7 

L1 7,25 + 1,8 15,25 +1,1 13,5+2,1 10,0+1,4 10,5+0,7 11,5+ 0,7 

L2 6,0 + 1,4 8,5 + 0,7 13,0+ 0,7 10,75+0,4 13,5+0,7 14,0+1,4 

L3 11,0 + 0,0 15,5 + 2,1 16,5+5,0 12,5+0,7 11,5+0,7 14,0+0,0 
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Pisin hajoamisaika on ollut erillä S1-S3, lyhin C1:tä sisältävissä. Sillä on myös tasaisin 

hajoamisaika, johon magnesiumstearaatin sekoitusajalla ja puristusvoimalla on vähiten 

vaikutusta.  Tämä on ristiriidassa turpoamiskokeessa saatujen tulosten kanssa, joiden 

perusteella C1 turpoaa ja imee itseensä vähiten vettä. Tämä voisi viitata heikkoihin 

hajotusaineominaisuuksiin. Mahdollisesti C1 kuitenkin muodostaa agglomeraatteja ja 

kapillaariverkoston tablettiin, jota myöten vesi pääsee hajottamaan tabletit tehokkaasti.  

 

Hajoamisaika eri esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävien ja eri 

magnesiumstearaatin sekoitusajalla on pisimmilläänkin ollut vain 24 sekuntia, 

lyhimmillään 8,5 sekuntia. Hajoamisajan muutoksessa tableteilla, joiden sisältämää 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu eri sekoitusajoilla, ei kahden viikon säilytyksen 

jälkeen ollut nähtävissä mitään selkeää trendiä. Noin puolet eristä, magnesiumstearaatin 

sekoitusajasta riippumatta, hajosi hitaammin ja toinen puoli nopeammin 14 

vuorokauden kuluttua tabletoinnista kuin heti tabletonnin jälkeen. Tablettien pidentynyt 

hajoamisaika saattaa johtua siitä, että tasaisemmin sekoittunut magnesiumstearaatti 

estää veden tunkeutumisen tablettiin. Toisaalta taas pidempi magnesiumstearaatin 

sekoitusaika aiheuttaa tablettien sidosten heikkenemistä, koska magnesiumstearaatti 

päällystää massan partikkelit tarkemmin. Tämä saattaa johtaa nopeampaan hajoamiseen. 

Otos on kuitenkin liian pieni ja koska hajoamisaikojen muuttumisessa ei ole logiikkaa, 

on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä. Erot hajoamisajassa ovat kuitenkin vain muutamia 

sekunteja, eivätkä siten merkittäviä laadun kannalta. 

 

Vennat tutkimusryhmineen vertasi eri natiivitärkkelysten ja modifioitujen tärkkelysten 

toimivuutta hajotusaineena (Vennat ym. 1993). Tutkittujen, 21 eri koostumuksen 

hajoamisajat vaihtelivat 3,75 – 18,5 minuutin välillä, Starch 1500®:a 12 % sisältävän 

tabletin hajoamisajan ollessa 8,0 minuuttia. Tätä lyhyemmät hajoamisajat oli 

natiivitärkkelyksillä ja ns. superhajotusaineilla, kuten natriumtärkkelysglykolaatilla. 

Pidemmät hajoamisajat olivat taas muilla modifioiduilla tärkkelyslaaduilla. Tämä 

osoittaa Starch 1500®:n omaavan kohtuulliset hajotusaineominaisuudet.     
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12.2.6    Tablettien kosteussorptio 
 

Tablettien kosteusabsorptio vaihteli välillä 3,0-4,3 %. Vähiten kosteutta absorboivat 

erät, joiden magnesiumstearaattia oli sekoitettu 2 minuutin ajan, eniten erät, joiden 

magnesiumstearaattia oli sekoitettu 5 minuutin ajan. Tulos on yllättävä, koska 

pidemmän sekoitusajan voisi ajatella päällystävän partikkelit tehokkaammin ja näin 

estävän veden imeytymisen tablettiin. Pienintä vaihtelu oli erillä, joiden valmistukseen 

oli käytetty Starch 1500®-erää S2. Jokainen siitä valmistettu erä oli absorboinut 

kosteutta noin 3,9 % riippumatta magnesiumstearaatin sekoitusajasta. Mahdollisesti 

tabletit ovat olleet rakenteeltaan heikompia ja niissä on ollut muita tabletteja avoimempi 

huokosrakenne. C1:ta sisältävät massat olivat absorboineet kosteutta 3,5 – 3,8 %. Suurin 

vaihtelu, 3,0 -4,3 %, oli erillä, jotka sisälsivät SuperStarch 200®:a, erää U2.  

 

Tabletit, joiden magnesiumstearaattia oli pyöritetty 2 minuuttia, olivat imeneet kosteutta 

keskimäärin 3-4 %. Eniten kosteutta oli imenyt S2001_2 ja vähiten U2001_2. 

Tablettien, joiden magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 minuutin ajan, paino oli 

noussut keskimäärin hieman enemmän, 3,4–4,1 %. Eniten kosteutta oli imenyt 

S1001_35 ja vähiten U1001_35. Tablettien, joiden magnesiumstearaattia oli sekoitettu 5 

minuutin ajan, paino oli noussut vielä hiukan enemmän, 3,7 -4,3 %. Eniten kosteutta oli 

imenyt U2001_5 ja vähiten C1001_5. Tulokset eivät täysin olleet odotetun kaltaisia. 

Oletus oli, että tabletit, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu pidemmän 

ajan, olisivat imeneet kosteutta vähemmän. Callahanin tutukimusryhmä luokitteli 

magnesiumstearaatin ei-hygroskooppiseksi aineeksi (Callahan ym. 1982). 

Rasvaliukoisena aineena se voisi estää veden absorption tablettiin sitä paremmin, mitä 

tehokkaammin se on päällystänyt jauhepartikkelit. Näin ei käytännössä tässä 

tutkimuksessa kuitenkaan tapahtunut, vaan tabletit imivät kosteutta enemmän kuin 

pelkkä esigelatinoitu maissitärkkelysjauhe, joita säilytettiin vaihtelevissa suhteellisissa 

kosteuksissa. Mahdollisesti syynä on korkeampi säilytyslämpötila ja se, että tabletit 

muodostivat enemmän pinta-alaa olemalla lomittain purkissa, kuin tasaisesti purkin 

pohjalla oleva näyte.  Magnesiumstearaatti, jota on sekoitettu 5 minuutin ajan, on myös 

saattanut segregoitua liian pitkän sekoitusajan vuoksi.    
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Tablettien murtolujuus mitattiin Schleuniger-murtolujuusmittarilla viikon säilytyksen 

jälkeen. Lujuus oli laskenut huomattavasti kaikissa erissä. 2 minuutin sekoitusajoilla 

lujuus oli laskenut 25,8 N, 3,5 minuutin sekoitusajoilla 32,1 N ja 5 minuutin 

sekoitusajoilla 34,2N:a. Tabletteihin imeytynyt kosteus on heikentänyt tablettia kasassa 

pitäviä sidoksia merkittävästi. 

Karehillin ja Nyströmin tutkimuksessa havaittiin, että säilytettäessä Sta-Rx® 1500-

tabletteja 20 °C lämpötilassa ja 40 % suhteellisessa kosteudessa, vain tablettien, jotka 

eivät sisältäneet magnesiumstearaattia, lujuus oli noussut säilytyksen aikana (Karehill ja 

Nyström 1990). Tablettien, jotka sisälsivät magnesiumstearaattia, lujuus ei muuttunut 

säilytyksen aikana. Syyksi tutkijat arvelivat sitä, että magnesiumstearaatin puuttuessa 

molekyylien väliset voimat pääsevät vaikuttamaan, mutta magnesiumstearaatin läsnä 

ollessa eivät. Manudhanen ym. tutkimuksessa säilytyslämpötila 40 ºC ja suhteellinen 

ilmankosteus 60 % (Manudhane ym. 1969). Tablettien lujuus oli kasvanut viikon 

säilytyksen aikana, mutta vain niukasti. Tablettien paino sitä vastoin oli pudonnut 3 % 

kosteuden haihtuessa. Omassa tutkimuksessani tabletit alkoivat heikentyä ja paino 

nousi, mikä saattaa johtua rajummista säilytysolosuhteista.   

Sangekar tutkimusryhmineen on tutkinut tablettien painonmuutosta säilytettäessä niitä 

eri kosteusolosuhteissa (Sangekar ym. 1972). Tutkimukseen valmistettiin 

plasebotabletteja 24 koostumuksella, joissa oli kahdeksaa eri suorapuristeista 

apuainetta, kaikissa mikrokiteistä selluloosaa sidosaineena ja hajotusaineena Sta-Rx 

1500, tärkkelys (USP) tai alginiinihappo. Hajotusainetta ja mikrokiteistä selluloosaa oli 

kussakin tabletissa 10 % ja magnesiumstearaattia 0,5 %. Sta-Rx 1500:aa sisältävät 

tabletit olivat imeneet kosteutta tutkituista aineista vähiten, noin 4,3 %.   

 

Sangekarin tutkimuksessa mitattiin myös tablettien lujuus 48 tunnin säilytyksen jälkeen 

(Sangekar ym. 1972). Tämän jälkeen osa tableteista oli heikentynyt niin paljon, ettei 

lujuutta pystytty määrittämään. Tulos on kuitenkin selkeä jokaisen koostumuksen 

kohdalla: mitä korkeammissa kosteusolosuhteissa tabletteja oli säilytetty, sitä heikompia 

ne olivat. Tämä tulos koski kaikkia täyte- ja hajotusaineita. Vain muutamissa 

tapauksissa 43 % suhteellisessa kosteudessa säilytetyt tabletit olivat lujempia kuin 

huoneenlämmössä säilytetyt, mutta 65 % suhteellisessa ilmankosteudessa säilytetyt 
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tabletit olivat taas heikompia. Tämän ja oman tutkimuksen olosuhteet ovat lähempänä 

toisiaan ja tuloksetkin ovat samansuuntaisia.  

 

Chowhanin ja Palagyin havaintojen mukaan rakeistamalla valmistetusta massasta 

tehdyn tabletin lujuus kasvaa, kun sen sisältämä kosteus vähenee tabletonnin jälkeen, 

koska tällöin tabletin sisältämät liukoiset apuaineet tai lääkeaineet uudelleenkiteytyvät 

(Chowhan ja Palagyi 1978, Chowhan 1980). Partikkelien väliin jäävät tyhjät tilat 

täyttyvät kosteudella rakeistuksen aikana ja tabletoinnin jälkeinen kuivuminen aiheuttaa 

uudelleenkiteytymistä ja muodostaa uusia siltoja partikkelien välillä. Mikrokiteinen 

selluloosa ei ole veteen liukeneva, mutta esigelatinoitu maissitärkkelys on sitä osittain. 

Kuten esigelatinoidun maissitärkkelyksen röntgendiffraktogrammeista nähtiin, 

kosteuden vähentyessä sen kiteisyys kasvaa. Chowhanin tutkimuksessa eri 

rakeistusaineiden aiheuttama lujuuden kasvu oli suoraan verrannollinen nesteen 

määrään, paitsi tärkkelyksellä, jolla suurikin määrä kosteutta aiheutti vain pienen 

lujuuden kasvun. Uudelleenkiteytymisen aiheuttama lujuuden kasvu ei kuitenkaan 

vaikuttanut in vitro dissoluutioon, toisin kuin tabletin lujuuden kasvu, joka johtuu 

tabletoinnin aikana käytetystä puristusvoimasta (Chowhan ja Palagyi 1978).   

 

12.2.7    Tablettimassan puristettavuus 
 

Puristettavuudella tarkoitetaan jauheen tilavuuden kykyä pienentyä paineen alla, joka 

johtuu ilman poistumisesta partikkelien väliltä (Alderborn 2002, Leuenberger 1982).   

Puristettavuus vähentää tyhjää tilaa kiinteiden partikkelien välillä, mikä vähentää 

tabletin huokoisuutta. Huokoisuus yhdessä huokoskoon ja –kokojakauman kanssa 

vaikuttaa tabletin kokonaispinta-alaan, hajoamisaikaan ja dissoluutionopeuteen (Smith 

ym. 2009).  

Puristettavuutta voidaan kuvata jauheen kykynä puristua tabletiksi tietyllä, käytetyllä 

voimalla. Puristettavuus on yhteydessä partikkelien tiivistymiseen ja sitoutumiseen, 

jotka taas vaikuttavat suoraan tabletin lujuuteen ja kuluvuuteen (Smith ym. 2009). 

Massan puristettavuutta voidaan ajatella prosessisarjana (Alderborn 2002).  Aluksi 

matriisissa olevat partikkelit järjestäytyvät uudelleen, jolloin ne pakkautuvat 
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tiiviimmiksi ja huokoisuus vähenee.  Tietyssä pisteessä tilan väheneminen ja lisääntynyt 

partikkelien välinen kitka estää partikkelien välisen liikkeen. Massan tilavuuden 

pieneneminen ja tabletin muodostuminen riippuu partikkelien mittasuhteiden 

muutoksista. Tabletin tutkimisen esittämiseen ja karakterisointiin tarvitaan tietoa 

tabletoitavuudesta (vetomurtolujuus vs. käytetty puristuspaine), puristettavuudesta 

(kiinteä fraktio vs. käytetty paine) ja puristuvuudesta (vetomurtolujuus vs. kiinteä 

fraktio) (Smith ym. 2009).   

Aineen puristumiskäyttäytymisen selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan valita oikea 

valmistusmenetelmä suorapuristuksen ja rakeistuksen välillä (Amidon ym. 2009).  

Käytettävät apuaineet voidaan valita siten, että voidaan kompensoida vaikuttavan 

aineen heikkoa valuvuutta tai puristumiskäyttäytymistä. Tietoa voidaan käyttää apuna 

myös tuotantomittakaavaan skaalauksessa sekä tuotannollisten ongelmien 

selvittämisessä.   

Tablettimassojen puristettavuutta tutkittiin määrittämällä tarkalleen kuvaajan avulla 

puristusvoima, mitä kukin massa vaati, jotta siitä puristetuista tableteista saatiin 80 N:n 

lujuisia. Koska massat oli valmistettu samalla tavalla, ainoaksi selittäväksi eroksi jäisi 

näin käytetty esigelatinoitu maissitärkkelyslaatu. Samalla saatiin selville magnesium- 

stearaatin sekoitusajan vaikutus tablettimassojen vaatimaan puristusvoimaan. Mukaan 

otettiin sekä Schleuniger-murtolujuusmittarilla että Lloyd-laitteella heti tabletoinnin ja 

14 vuorokautta tabletoinnin jälkeen mitatut lujuusarvot, koska sillä tavallaarvoja saatiin 

laskentaa varten enemmän. Koska vain muutamat lujuusarvot poikkesivat t-testin 

perusteella todennäköisesti merkittävästi, arvioitiin arvojen vaihtelu pienemmäksi 

riskiksi kuin se, että mukana olisi ollut vain heti tabletoinnin jälkeen mitatut 

lujuusarvot. Kuvassa 30 on esitetty puristusvoiman suhde magnesiumstearaatin 

sekoitusaikaan.        
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Kuva 30. Tablettien vaatiman puristusvoiman suhde magnesiumstearaatin 
sekoitusaikaan. Tablettien tavoitelujuus tutkimuksessa on ollut 80 N. 
 

Tavoitteena on ollut puristaa kunkin massaerän tableteista 80 N:n lujuisia tabletteja. 

Massat, joiden sisältämää magnesiumstearaattia on sekoitettu pidempään, ovat vaatineet 

suuremman puristusvoiman. Kuva 30 osoittaa tämän selkeän trendin kunkin 

esigelatinoidun maissitärkkelyksen kohdalla. Poikkeuksia ovat ainoastaan L3001 ja 

S1001, joissa magnesiumstearaatin sekoittaminen 3,5 minuuttia on vaatinut enemmän 

puristusvoimaa kuin 5 minuutin sekoittaminen. Sekä otos että erot puristuspaineessa 

ovat olleet pieniä, joten ero johtunee satunnaisesta vaihtelusta, eikä sillä ole merkittävää 

vaikutusta. Vähiten puristusvoimaa ovat vaatineet U1-U2 eli SuperStarch 200®:a ja C1 

eli C*PharmGel DC 93000:ta sisältävät massat. Massojen vaatima puristusvoima on 

ollut 2 minuutin sekoitusajalla 1900-2100 N ja 5 minuutin sekoitusajalla 2200-2400 N, 

lukuun ottamatta U3001:ta, jonka 5 minuutin vaatima puristusvoima oli 2600 N. 

Muiden laatujen 2 minuutin sekoitusajalla massojen vaatima puristusvoima on ollut 

2200-2400 N ja 5 minuutin vaatima puristusvoima 2600-2750 N, lukuun ottamatta 

S2001:ta, jonka 5 minuutin vaatima puristusvoima on ollut suurin, n. 3000 N. Tablettien 

murtolujuuksista  ja niitä vastaavista puristusvoimista piirretystä kaaviosta on haettu se 
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puristusvoima, joka on tarvittu kunkin massan kohdalla 80 N:in lujuisen tabletin 

puristamiseen. Tablettien murtolujuutta varten tarkasteltiin sekä Schleunigerilla että 

Lloyd-laitteella saatuja murtolujuustuloksia yhdessä. Samaan tarkasteluun otettiin 

mukaan sekä heti tabletoinnin jälkeen saadut arvot, että 14 vuorokauden säilytyksen 

jälkeen mitatut arvot. Lukuja tarkasteltiin t-testillä, mutta koska vain harvoissa 

tapauksissa p-arvo oli < 0,05, päätettiin, että sen tuoma epätarkkuus on pienempi riski 

kuin se, että käytetään pienempää murtolujuuksien otosta.  

   

Jarosz ja Parrott havaitsivat saman ilmiön tutkiessaan magnesiumstearaatin määrän 

vaikutusta mikrokiteisen selluloosan puristuvuuteen (Jarosz ja Parrott 1984). Sekä 

aksiaalinen että radiaalinen lujuus romahti jo alle 2 % magnesiumstearaatin määrillä, 

kun taas massan, jossa liukuaineena oli steariinihappoa, puristui vielä jopa 8 %:n 

määrillä. Plastiset materiaalit, kuten mikrokiteinen selluloosa ja tässä tapauksessa 

esigelatinoitu maissitärkkelys, ovat herkkiä magnesiumstearaatin määrille. 

 

Bolhuis tutkimusryhmineen tutki magnesiumstearaatin sekoitusajan vaikutusta 

mikrokiteisen selluloosan, Avicel PH 101:n ja PH 102:n, ja esigelatinoidun 

maissitärkkelyksen, Sta-Rx 1500:n, puristettavuuteen (Bolhuis ym. 1975).  

Magnesiumstearaatin määrä oli 0,5 % joka massalla, ainoastaan sekoitusaika vaihteli. 

Puristusvoiman ollessa 19,6 kN, Sta-Rx 1500®:sta puristettujen tablettien lujuus ilman 

liukuainetta oli 1422 N. Sekoitettaessa magnesiumstearaattia 2 minuutin ajan, lujuus oli 

78,5 N ja siitä eteenpäin sekoitettaessa magnesiumstearaattia 10, 30 ja 60 minuutin ajan, 

ei lujuutta enää pystytty mittaamaan. Avicel® PH 101 ja PH 102-laatujen kohdalla 

käytetty puristusvoima oli 4,9 kN. Ilman magnesiumstearaattia puristettujen tablettien 

murtolujuus oli > 200 N. Magnesiumstearaattia sisältävien tablettien murtolujuus oli 

vielä 60 minuutin sekoitusajan jälkeen 60 ja 70 N. Tablettien halkaisija oli 9 mm. 

Esigelatinoitu maissitärkkelys on siis huomattavasti herkempi magnesiumstearaatin 

haitallisille vaikutuksille kuin mikrokiteinen selluloosa, vaikka molemmat ovat 

pääasiassa plastisesti puristuvia materiaaleja.  
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Kuva 31. Puristusvoiman vaikutus tablettien murtolujuuteen. Tutkimuksessa on käytetty 
massoja, joiden sisältämää magnesiumstearaattia on sekoitettu 2 minuutin ajan.  
 

Kuvassa 31 on esitetty puristusvoiman vaikutus tablettien murtolujuuteen. Erä C1001_2 

on vaatinut vähiten puristusvoimaa 80 N:in lujuisen tabletuin puristamiseen. Toiseksi 

vähiten puristusvoimaa on vaatinut S1001_2. Jos tarkastellaan 70 N:n lujuista tablettia, 

sen puristumiseen C1001_2 on vaatinut 2150 N, U1001_2 on tarvinnut samaan 2250 N, 

S1001_2 tarvinnut 2350 N ja L1001_2 eniten, 2450 N. Erot eri laatujen välillä eivät ole 

suuria, kun koostumuksessa on pelkkiä apuaineita, mutta saattavat nousta merkittäväksi 

silloin, kun koostumukseen lisätään heikosti puristuvaa vaikuttavaa ainetta.  
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12.2.8    Tablettien elastinen palautuminen  
 

Kuvassa 32 on kuvattu tablettien elastinen palautuminen heti tabletoinnin jälkeen 

mitattuna. 

 
Kuva 32. Plasebotablettien elastinen palautuminen mitattuna välittömästi tabletoinnin 

jälkeen.  

 

Heti tabletoinnin jälkeen tablettien korkeus oli kasvanut 0,5-0,65 mm. Tabletin 

elastisuus kuvan vasemmassa reunassa on annettu suhteellisena lukuna, josta kertomalla 

se 100:lla saadaan prosenttiluku. Kuvasta 31 voidaan havaita, että vähiten elastista 

palautumista on massalla C1002_35, seuraavaksi vähiten massalla U1002_35 eron 

edelliseen ollessa hyvin pieni. Eniten elastista palautumaa on massallaL1002_35, joka 
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sisältää Lycatab® C:tä. Suuri elastinen palautuma heikentää tablettia aiheuttaen 

kansittamista, laminoitumista ja suurentaa kuluvuutta. 

 

Haware tutkimusryhmineen on tutkinut Starch 1500®:sta puristettujen tablettien elastista 

palautumista (Haware ym. 2010). Tutkimuksessa havaittiin, että aika, jonka painimen 

tasainen osa on kosketuksessa väkipyörään, vaikuttaa tabletin elastiseen palautumiseen 

merkittävästi. Starch 1500®:aa puristettaessa nopeudella 10 mm/s 2 sekunnin ajan, 

tabletin korkeus oli heti tabletin matriisista poistamisen jälkeen kasvanut 20,8 % 

verrattuna siihen, mikä oli tabletin korkeus suurimman puristusvoiman alla. Tabletti, 

jota oli puristettu samalla nopeudella, mutta hyvin lyhyesti, vastaava palautuma oli 26,5 

%. Tutkimuksessa Starch 1500® määritellään pääsääntöisesti elastisesti käyttäytyviksi 

materiaaleiksi. Plastisesti käyttäytyvien materiaalien elastinen palautuma ei ole yhtä 

riippuvainen puristusajasta kuin elastisesti käyttäytyvien materiaalien.  Elastinen 

palautuma oli vähäistä viikon säilytyksen jälkeen mitattuna.   

 

12.2.9     Tablettien pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat 
 

Tarkasteluun valittiin tabletit, joiden sisältämää magnesiumstearaattia oli sekoitettu 3,5 

minuutin ajan ja niistä erät, joiden murtolujuudet olivat mahdollisimman samanlaiset. 

Kuvan 33 tabletti, erästä C1001_35, on tasaisin ja tiivein kaikista tableteista. Sen 

sisältämä esigelatinoitu maissitärkkelys, C*PharmGel DC 93000 on partikkelikooltaan 

kaikkein pienintä ja muodoltaan tasalaatuista. Se on myös parhaiten puristuvaa, kuten 

kuvasta 31 voitiin nähdä.  
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Kuva 33. Tabletin C1001_3,5 pinnalta otettu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva. 
Mittajanan pituus on 100 μm. 

 

 

Kuva 34. Tabletin L2001_3,5 pinnalta otettu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva. 
Mittajanan pituus on 100 μm. 

 

Kuvan 34 tabletti sisältää Lycatab® C:ta. Lycatab® C:n partikkelit ovat muodoltaan 

kaikkein karkeimpia tutkituista materiaaleista. Tästä syystä tabletin pinnalla nähdään 

suuria reikiä, epätasaisuutta ja tikkumaista rakennetta. 
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Kuva 35. Tabletin S3001_3,5 pinnalta otettu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva. 
Mittajanan pituus on 100 μm. 

 

Kuvassa 35 on erän S3001_35 pinnalta otettu kuva. Erien S3001_35 ja U2001_35 (kuva 

36) tablettien pinnat muistuttavat eniten toisiaan, kuten muistuttavat myös niiden 

sisältämät esigelatinoidut maissitärkkelykset Starch 1500® ja SuperStarch 200®. Pinta ei 

ole niin tasainen kuin C*PharmGel DC 93000:tta sisältävillä tableteilla, mutta siinä ei 

myöskään ole niin suuria reikiä kuin Lycatab® C:ta sisältävissä tableteissa. Kuvassa 36 

näkyy SuperStarch 200®:n erikoisuus, pitkät kuitumaiset partikkelit, jotka saattavat 

johtua eri raaka-ainelähteestä tai valmistusprosessista muihin materiaaleihin verrattuna. 

 

 

Kuva 36. Tabletin U2001_3,5 pinnalta otettu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva. 
Mittajanan pituus on 100 μm. 
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13    JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tällaista tutkimusta, jossa vertaillaan eri kaupallisia esigelatinoidun maissitärkkelyksen 

laatuja riippumattomasti, ei ole ennen toteutettu. Edelleen mielenkiintoa tuloksissa 

herättää se, että mukana on vuonna 2011 lanseerattu SuperStarch 200® ja tutkimukseen 

on saatu materiaalia ensimmäisistä kaupallisista eristä. DMV Fonterra Excipients on 

kertonut pyrkineensä kehittämään SuperStarch® 200:n ominaisuudet mahdollisimman 

lähelle Starch 1500®:a, joka tähän asti on ollut lääketeollisuuden eniten käyttämä laatu. 

Tutkimuksessa on pyritty tekemään myös erien välistä vertailua, jotta tuotannon 

tasalaatuisuutta pystyttäisiin arvioimaan. Yllätyksenä tuli Starch 1500®:n suuri erien 

välinen vaihtelu, joka oli useita parametreja tutkittaessa suurinta tutkituilla erillä.   

Parasta informaatiota eri esigletinoitujen maissitärkkelyslaatujen toiminnallisuudesta 

antoivat tabletointikokeet. Tulokset tutkittaessa puristettavuutta, magnesiumstearaatin 

sekoitusajan vaikutusta tarvittavaan puristusvoimaan ja elastista palautumaa saatiin 

tietoa, jota on helppo soveltaa käytäntöön. Tieto saatiin käytännön kokeella, 

mahdollisimman samoissa olosuhteissa, missä saatua tietoa tullaan myös käyttämään 

hyväksi. Esim. turpoamistilavuuskokeen perusteella vaikutti siltä, että C*PharmGel DC 

93000 olisi kaikkein heikoin hajotusaineominaisuuksiltaan, mutta kuitenkin se hajosi 

kaikkein nopeimmin ja riippumatta magnesiumstearaatin sekoitusajasta. Vasta 

hajoamisaikakoe osoitti todellisen tuloksen, joka on käytännössä tabletin toiminnan 

kannalta tärkeä.  

Puristettavuuskokeiden tulokset olivat loogisia ja osoittivat selvästi, että C*PharmGel 

DC 93000 oli puristettavuudeltaan paras tutkituista näytteistä. Koska tarkoitus on 

kuitenkin löytää vaihtoehto lopetetun C*PharmGel DC 93000:n tilalle, on sille saatujen 

tulosten perusteella paras vaihtoehto SuperStarch 200®. SuperStarch 200®:a sisältävät 

massat osoittivat C*PharmGel DC 93000:n jälkeen pienintä elastista palaumaa ja 

vaativat pienempää puristusvoimaa kuin muut laadut. Myös herkkyys 

magnesiumstearaatin määrälle ja sekoitusajalle oli pienempää kuin muilla laaduilla.  

Koska erot tärytiheydessä Lycatab® C:n ja SuperStarch 200®:n välillä ovat pienet ja 

todellisen tiheyden välillä olemattomat, ei raaka-aineen vaihtaminen aiheuta 

merkittävää muutosta tabletin korkeudessa. Näin ongelmia pakattaessa tabletteja 
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läpipainopakkauksiin ei ole odotettavissa. Lisäksi, vaikka kyseessä on uusi raaka-aine, 

sen valmistaja DMV Fonterra Excipients on suuri ja vakaa yritys, jonka toiminnalta ja 

laadulta voi odottaa jatkuvuutta. Vaikka erot monilta osin verrattuna Starch 1500®:aan 

olivat vaatimattomia, erien välinen vaihtelu oli pienempää SuperStarch 200®:lla. 

Käytettäessä SuperStarch 200®:a tuotannossa ja uusia koostumuksia formuloitaessa on 

huomioitava, että sen valuvuus oli heikointa C*PharmGel DC 93000:tta lukuun 

ottamatta. C*PharmGel DC 93000:n valuvuus nousi parhaaksi sekoitettaessa se 

magnesiumstearaatin kanssa, mutta SuperStarch 200®:n kohdalla tätä vaikutusta ei 

havaittu. Ero valuvuudessa Starch 1500®:een verrattuna ei kuitenkaan ollut suuri, mutta 

tuotanto-olosuhteissa se saattaa olla merkittävä. Keskipainossa oli SuperStarch 200®:a 

sisältävillä massoilla eniten vaihtelua, osassa t-testin mukaan jopa mahdollisesti 

merkitseviä, mikä sekin osaltaan viittaa heikompaan valuvuuteen kuin muilla 

formulaatioilla. Kaikkien erien keskipainot täyttivät kuitenkin ennalta asetetut 

laatuvaatimukset. Kuluvuus ja hajoamisaika tableteilla, jotka sisälsivät SuperStarch 

200®:a, eivät poikenneet merkittävästi arvoista, joita saatiin tutkittaessa muiden 

esigelatinoituja maissitärkkelyksiä sisältävien formulaatioiden ominaisuuksia. Lujuuden 

säädössä tabletoitaessa ei havaittu ongelmia.  

Pyyhkäisyelektronimikrokooppikuvat antoivat nopeasti tietoa esigelatinoitujen 

maissitärkkelysnäytteiden partikkelien koosta ja muodosta. Eri laadut vaihtelivat 

suuresti ja oli helppo ymmärtää, miksi C*PharmGel DC 93000:n korvaaminen Lycatab® 

C:lla aiheutti ongelmia Hankintatukku Oy:n tuotannossa. Se poikkesi lähes kaikilta 

ominaisuuksiltaan eniten alkuperäisestä laadusta. Kaikki tutkitut laadut olivat Euroopan 

ja US Farmakopean mukaisia, mutta siitä huolimatta niiden fysikaalis-kemialliset erot ja 

erot toiminnallisuudessa ovat suuria.      

Saatujen tulosten perusteella pyrkimyksenä on optimoida Vitatabs K2+D3-valmisteen 

koostumus siten, että se tuottaa toistettavasti lujia, kuluvuudeltaan alhaisia tabletteja, 

jotka hajoavat < 15 minuutissa myös tuotanto-olosuhteissa. Tutkimuksessa saatuja 

tietoja käytetään hyväksi myös muiden esigelatinoitua maissitärkkelystä sisältävien 

valmisteiden koostumuksen ja valmistusprosessin optimoinnissa Hankintatukku Oy:n 

valmistusosastolla. Jatkossa on kiinnitettävä runsaasti huomiota magnesiumstearaatin 

käyttömääriin ja sekoitusaikoihin. Joidenkin massojen kohdalla on myös harkittava 
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steariinihapon käyttöä massojen liukuaineena magnesiumstearaatin tilalla, koska se ei 

ole yhtä herkkä sekoitusajalle kuin magnesiumstearaatti.  
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