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Sammanfattning 
Inledning 
Triturationer är fasta ämnen som blandats till en läkemedelsberedning i form av ett 
pulver. Eftersom triturationer används som en utspädning för att underlätta uppvägning 
vid framställning av läkemedel ställer detta också höga krav på halt och homogenitet i 
beredningen. På grund av de låga nivåerna aktiv substans i triturationen levotyroxin i 
cellulosa är optimering av tillverkningsprocessen viktigt för att säkerställa kvaliteten på 
beredningen.  
 

Syfte  
Syftet med denna studie är att fastställa kritiska parametrar som påverkar homogeniteten 
och halten läkemedel i triturationen levotyroxin i cellulosa. Ytterligare ett syfte med 
denna studie är att ta reda på hur parametrar i tillverkningsprocessen kan förändras för 
att uppnå högsta möjliga kvalitet hos triturationen levotyroxin i cellulosa gällande 
homogenitet och halt läkemedel. 
 

Metod 
Detta arbete är en laborativ studie som baseras på laborationer utförda på Umeå 
Universitet samt på Apotek Produktion och Laboratorier AB i Stockholm. Parametrarna 
rotationshastighet och blandningstidens påverkan på halt och homogenitet för 
triturationen levotyroxin i cellulosa har undersökts genom analys av multivariat data. 
Utifrån värdet på de parametrar som gav det mest önskvärda resultatet från analysen av 
multivariat data, genomfördes univariata försök. Parametrarna som undersöktes i den 
univariata analysen var koncentration levotyroxin, partikelstorlek cellulosa, fyllnadsgrad 
samt siktad och osiktad aktiv substans. 
 

Resultat 
Resultatet i denna studie visade att triturationen levotyroxin i cellulosa som framställs 
med en 40 procentig fyllnadsgrad, rotationshastigheten 49 rpm och blandningstiden 12 
timmar genererade en ökad halt aktiv substans för båda koncentrationerna av 
beredningen jämfört med standardberedningarna. Resultatet visade också stora 
variationer av homogeniteten mellan likartat framställda beredningar. En haltskillnad 
mellan skikten i de tillverkade beredningarna kunde statistiskt fastställas i denna studie. 
 

Diskussion 
Rotationshastighetens och blandningstidens påverkan på halten läkemedel i beredningen 
kan ha uppkommit av flera anledningar. En teori är att levotyroxin är ett sprött material 
som till viss del fastnar på turbulakärlets väggar i samband med att det kolliderar med 
dem.  
 
Överföringen av material från turbulakärlet till transportkärlet tros vara orsaken till den 
stora haltvariationen mellan skikten i beredningen samt vara av betydelse för de stora 
variationerna av homogenitet mellan likartat framställda beredningar. 
 

Slutsats  
Resultaten i denna studie har fastslagit att rotationshastighet och blandningstid är 
kritiska tillverkningsparametrar för den deklarerade halten läkemedel i triturationen 
levotyroxin i cellulosa. Siktning av levotyroxin har visats vara ett omotiverat steg i 
tillverkningsprocessen. Vidare studier behövs för att kunna fastslå orsaken till stora 
variationer av homogeniteten mellan likartat framställda beredningar. 
 

Nyckelord 
Trituration, levotyroxin, produktutveckling, homogenitet, deklarerad halt. 
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Ordlista 

APL – Apotek Produktion och Laboratorier AB  

Carrs index – Kompressibilitetsindex, beskriver ett materials flytförmåga (beräknas 
från bulk- och stampdensitet). 

CCD – Central Composite Design 

DPMO – Defekter per miljoner möjligheter (enhet) 

EDS – Röntgenspektroskopi 

Hausner ratio – Beskriver ett materials flytförmåga (beräknas från bulk- och 
stampdensitet).  

HPLC – High Performance Liquid Chromatography 

Ideal blandning – En helt homogen beredning 

Isokratiska – Mobilfasens komposition vid HPLC-analys är konstant. 

Malvern Mastersizer 2000 – Maskin som mäter partikelstorleksfördelning genom 
laserdiffraktion 

Micro volume sample tray – Provbehållare i en Malvern Mastersizer 2000 

Milli Q vatten – Renat vatten 

MODDE – MODeling and Design 

PLS - Partial Least Squares 

Rpm – Rotations per minute 

UV – Ultraviolett  

VPSEM – Svepelektronmikroskop
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Introduktion 
Tillverkning av icke standardiserade läkemedel 
Läkemedelstillgången för förskrivning av standardiserade läkemedel till barn i Sverige är 
begränsad. Innan år 2006 fanns inget krav på att kliniska studier för nytillverkade 
läkemedel behövde innefatta barn. Detta har medfört att behandlingsrekommendationer 
för behandling av barn inte alltid baseras på kliniska studier samt att doser och 
beredningsformer som lämpar sig för barn inte alltid finns att tillgå [1]. Läkemedel kan 
specialtillverkats för barn i form av extemporeläkemedel de gånger då standardiserade 
läkemedel i lämpliga doser och beredningsformer inte finns tillgängliga.  Dessa läkemedel 
innefattar ofta låga doser som kräver hög precision vid invägning av små mängder aktiv 
substans, något som kan underlättas med användning av triturationer [2, 3]. 
 
Triturationer är fasta ämnen som blandats till en läkemedelsberedning i form av ett 
pulver [4]. Vanligen består triturationers ingående material av en aktiv substans och ett 
fyllnadsmedel. Triturationens funktion är att späda den aktiva substansen till en större 
volym och vikt för att underlätta uppvägningen av små mängder aktiv substans vid 
beredning av läkemedel. Detta kan vara av intresse vid beredning av läkemedel med en 
potent aktiv substans eller till personer som är i behov av låga doser.  Eftersom 
triturationer används som en utspädning för att underlätta uppvägning vid framställning 
av läkemedel ställer detta också höga krav på halt och homogenitet i triturationen. 
Ingående råvaror och tillverkningsprocessen är därför viktiga vid framställning av 
triturationer eftersom dessa påverkar triturationens halt och homogenitet. 
 
Levotyroxin finns från styrkan 25 µg för försäljning som standardiserade läkemedel. Dock 
är den rekommenderade initialdosen för barn från 12,5 µg [5]. Detta medför att en batch 
som individtillverkas för ett barn innehållande levotyroxin kan kräva mycket små 
mängder aktiv substans. Genom att använda en trituration kan risken för vägfel minskas 
och därmed kan också kvaliteteten på den färdiga beredningen höjas. På Apotek 
Produktion och Laboratorier AB (APL) används idag triturationen levotyroxin i cellulosa i 
styrkorna 0,1 och 1 viktprocent. På grund av de låga nivåerna aktiv substans är det viktigt 
att optimera tillverkningsprocessen för att säkerställa kvaliteten på triturationen. 
 

Blandningshomogenitet 
En berednings deklarerade halt läkemedel uppskattas utifrån medelvärdet av den 
analyserade halten aktiv substans i de individuella proverna som tagits från beredningen. 
Medelvärdet och standardavvikelsen från provuttaget används för att beräkna den 
relativa standardavvikelsen vilket är det utfallsmått som används för att bedöma 
homogeniteten i farmaceutiska blandningar [6]. 

 
Triturationer med en otillräcklig kvalitet, det vill säga låg homogenitet och inkorrekt halt 
läkemedel kan ha uppkommit av olika anledningar. Segregering är en faktor som minskar 
homogeniteten i pulverblandningar [6]. Fenomenet innebär att ingående material i en 
beredning separeras från varandra. Detta orsakas av att ingående material i 
pulverblandningen har varierande partikelegenskaper. Variationer i partikelstorlek är en 
partikelegenskap som kan ge upphov till segregering. De mindre partiklarna rör sig nedåt 
i blandningen i utrymmen mellan de större partiklarna ofta till följd av miljöfaktorer som 
orsakar vibration och skjuvningsrörelser i beredningen [7]. Detta gör att koncentrationen 
av små partiklar blir högre nära botten av beredningen (figur 1). Små partiklar kan även 
orsaka segregering genom att virvla upp som ett dammoln under blandningsprocessen. 
När blandningen sedan avslutas faller dessa partiklar ner och lägger sig på ytan, vilket ger 
ett lager överst i beredningen som har stor andel partiklar med liten storlek [6]. 
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Figur 1. Segregering orsakad av partikelstorleksskillnad. 
 
Partiklarnas storlek och massa påverkar med vilken hastighet partiklarna rör sig under 
blandningssteget. Sträckan som partikeln rör sig efter avslutad blandning ökar med 
partikelns storlek och massa till följd av den ökade rörelseenergin. Detta kan få till följd 
att partiklar med storleksvariation separeras under blandningsprocessen [6]. 
 
Densiteten hos partiklarna i en pulverblandning är också av betydelse för segregation. 
Partiklar med en hög densitet kommer till följd av gravitationen i större utsträckning att 
röra sig nedåt i pulverblandningar. Formen på ingående partiklar i pulverblandningar är 
också av betydelse för homogeniteten. Sfäriska partiklar är lätta att blanda till följd av sin 
goda flytförmåga, däremot segregerar de lättare än partiklar med en mer oregelbunden 
yta. Den oregelbundna ytan ger fler möjligheter för partiklarna att skapa bindningar 
mellan varandra till följd av en stor yta.  Med fler bindningar mellan partiklarna minskar 
rörelsen av partiklarna i pulverblandningen vilket också minskar segregationen. Dock 
tenderar partiklar med oregelbunden yta att ge dammbildning i högre utsträckning än 
sfäriska partiklar till följd av en sämre flytförmåga [6, 7]. 
 
Den dominerande blandningsmekanismen skiljer sig beroende på vilken typ av blandare 
som används samt med hur stor volym blandaren fylls. Blandningshastighet och 
pulveregenskaper som flytförmåga har också påverkan på vilken som är den dominerande 
blandningsmekanismen. För att pulverblandningen ska uppnå en hög homogenitet krävs 
att partiklarna i blandningen förflyttar sig individuellt vilket förekommer i störst 
utsträckning med diffusionsmekanismen. Konvektion uppkommer när flera partiklar 
förflyttar sig tillsammans i materialet under blandning. Pulver som rör sig med olika 
hastighet i skikt genomgår skjuvning. Skjuvning resulterar i att det blir en avgränsning 
mellan olika lager i pulvret som inte beblandas [6]. 
 
Ett önskvärt mål att uppnå vid blandning av fasta material är en ideal blandning. Detta 
innebär att chansen att stöta på en partikel av ett material är lika stor i hela beredningen. 
Motsatsen till detta är total segregering när de två materialen inte alls har beblandats 
under tillverkningen och är fördelat i två skikt. Det tillstånd som blandningen uppnår i 
praktiken är randomiserad blandning vilket är steget mellan total segregering och ideal 
blandning (figur 2.). För att en beredning ska kunna uppnå högsta möjliga homogenitet 
krävs att partikelegenskaperna hos de ingående ämnena liknar varandra för att undvika 
segregering samt att blandningsmekanismen till stor del sker genom diffusion [6, 8]. 
 

 
Figur 2. Pulverblandningars tre olika faser. 
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Produktutveckling 
Produktutveckling i form av att optimera tillverkningsprocessen av en trituration baseras 
på att förändra kända parametrar som generellt sett påverkar homogenitet och halt i 
pulverberedningar. För att identifiera parametrarnas påverkan på beredningens kvalitet 
varieras dessa utifrån två extremer. 
 
Blandningstid och blandningshastighet är av betydelse för hur väl fördelad den aktiva 
substansen är i beredningen. Eftersom dessa parametrar påverkar med vilken kraft 
aggregat av kohesivt pulver kommer slungas mot blandarens vägg och sönderdelas, kan 
detta påverka med vilken grad blandningsmekanismen sker genom diffusion och 
konvektion. Beroende på materialets struktur, kan en ökad blandningstid och 
blandningshastighet både vara till fördel och till nackdel. Spröda material tenderar att 
sönderfalla och ändra egenskaper så som flytförmåga och kompakterbarhet med en hög 
rotationshastighet, vilket inte alltid är önskvärt [6]. En ökad blandningstid minskar 
risken för att beredningen ska vara otillräckligt blandad. Dock ger detta en ökad risk för 
att innehållsämnena i beredningen kan separeras till följd av överblandning [8]. 
Koncentrationen är också en parameter som är av betydelse då en lägre koncentration 
kräver en högre blandningsgrad för att uppnå en konstant dos i hela blandningen [6]. 
 
I tidigare studier har fastslagits att fyllnadsgraden i blandaren påverkar homogeniteten 
som en direkt följd av att blandningsprocessen sker snabbare med ett ökat luftrum i 
blandaren [9]. Att överfylla blandaren kan resultera i att blandning inte har möjlighet att 
ske genom diffusion och skjuvning. Dock innebär inte detta att en låg fyllnadsnivå alltid 
är till fördel. Ett för stort luftrum i blandaren kan medföra att partiklarna inte beblandas 
med varandra till följd av att de sprids ut i blandaren [6]. Partikelstorlek är också av 
betydelse av flera anledningar. En pulverblandning bestående av två material med 
liknade partikelstorlek minskar risken för segregering [7]. Dock är detta inte enda 
anledningen till att partikelstorleken är av betydelse. Den stora yta som en liten 
partikelstorlek genererar, tenderar att skapa fler interpartikulära bindningar. 
Bindningarna mellan partiklarna kan till följd av de små partiklarnas låga massa och 
stora yta, övervinna gravitationen och förhindra segregering. En liten partikelstorlek ökar 
därför sannolikheten för att triturationen ska kunna uppnå en hög homogenitet [6, 10]. 
 
Pulveregenskaper skiljer mellan olika material och beredningar vilket gör att en optimal 
tillverkningsprocess inte går att generalisera. Detta är en direkt följd av att det ofta finns 
negativa effekter av båda extremerna av varje kritisk parameter. Att laborativt identifiera 
optimala förhållanden av kända kritiska parametrar för en bestämd beredning är därför 
mycket relevant för att kunna framställa en beredning med en korrekt halt läkemedel och 
hög homogenitet. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att fastställa kritiska parametrar som påverkar homogeniteten 
och halten läkemedel i triturationen levotyroxin i cellulosa. Ytterligare ett syfte med 
denna studie är att fastslå hur parametrar i tillverkningsprocessen av triturationen 
levotyroxin i cellulosa kan förändras för att generera högsta möjliga homogenitet och 
mest korrekta halt läkemedel. 
 
De frågeställningar som ska besvaras under projektet är: 

 Vilken/vilka är de kritiska tillverkningsparametrarna för halt och homogenitet av 
triturationen levotyroxin i cellulosa? 

 Hur kan parametrar i tillverkningsprocessen förändras för att uppnå högsta 
möjliga kvalitet hos triturationen levotyroxin i cellulosa gällande homogenitet och 
halt läkemedel? 
 



 

4 
 

Material och metod 
Material 
Mikrokristallin cellulosa PH 102 och mikrokristallin cellulosa PH 200 tillverkas av 
företaget FMC Europe. Levotyroxinnatrium framställs av Nycomed. Materialet som 
tillhandahölls i denna studie skänktes av APL. 
 

Flytförmåga 
Inledningsvis skedde karaktärisering av triturationens ingående råvaror. Materialens 
flytförmåga fastställdes med hjälp av rasvinkel samt Carrs index och Hausners ratio. 
Rasvinkeln bestämdes på båda kvaliteterna av ren cellulosa samt för de batcher som 
utgjorde ytterligheter för respektive tillverkningsparameter. Fastställande av bulk- och 
stampdensitet om användes för att beräkna Carrs index och Hausners ratio genomfördes 
dock endast på ren cellulosa. Flytförmågan hos ren levotyroxin undersöktes inte till följd 
av att den aktiva substansen är kostsam och endast förekommer i låga koncentrationer i 
triturationen. 
 
Pulvrets flytförmåga bestämdes med hjälp av rasvinkel enligt den Europeiska 
farmakopéns riktlinjer [11]. Detta skedde manuellt med en tratt som monterades på en 
konstant höjd (5 cm) ovanför en uppochned vänd petriskål. Pulvret hälldes mot trattens 
kant, skedvis, lite åt gången. När pulverhögens bas täckte hela petriskålens area 
bestämdes högens höjd med två linjaler. Pulverhögens höjd tillsammans med 
petriskålens diameter vilket motsvarar högens bas användes vid beräkning av rasvinkel 
med ekvation 1. 
 

tan(𝛼) =
Höjd

0,5×𝑏𝑎𝑠
                                                                                             (ekvation 1) 

 
Utifrån tabell 1 kunde sedan pulverberedningens flytförmåga fastställas med hjälp av den 
beräknade rasvinkeln. 
 
Tabell 1. Rasvinkeln och flytförmåga. Omarbetad från tabell 2.9.36-1 i den Europeiska 
farmakopén [11]. 

Flytförmåga Rasvinkel 

Excellent 25 – 30 

Utmärkt 31 – 35 

Bra 36 – 40 

Acceptabel 41 – 45 

Dålig  46 – 55 

Mycket dålig 56 – 65  

Extremt dålig >66 
 
Flytförmågan hos de två kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa bestämdes även genom 
att mäta bulk- och stampdensitet. Bulkdensiteten fastställdes genom att 60 gram råvara 
vägdes upp i den mätcylinder på 250 ml som tillhör stampvolumetern (Pharma test 
Touch, Tyskland). Detta blev en följd av att bulkvolymen för 100 gram pulver överskrider 
250 ml och därför inte fick plats i mätcylindern. Istället bestämdes vikten 60 gram utifrån 
att denna bulkvolym låg inom intervallet 150-250 ml vilket följer den Europeiska 
farmakopéns riktlinjer då pulvrets bulkvolym för 100 g pulver överskrider 250 ml [11]. 
Volymen kunde sedan utläsas och med hjälp av ekvation 2 beräknades bulkdensiteten. 
 

 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
massa

volym
                                                                                            (ekvation 2) 

 
Mätcylindern placerades sedan i stampvolumetern och stampades 1250 gånger men 
stoppades även vid 10 och 500 stampningar för att läsa av volymen. Om skillnaden i 
volym mellan andra och tredje stoppet inte var större än 2 ml hade stampvolymen 
uppnåtts. Hade detta kriterium inte uppnåtts krävdes ytterligare 1250 stampningar tills 
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att volymsreduceringen mellan två stopp var mindre än 2 ml. Stampdensiteten kunde 
sedan beräknas med hjälp av stampvolym och vikt. Bulk- och stampdensiteten kunde 
sedan användas för att beräkna kompressibilitetsindex (Carrs index) med ekvation 3 och 
Hausner ratio med ekvation 4. 
 

Carrs index = 100x
𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡−𝐵𝑢𝑙𝑘𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡

𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
                                          (ekvation 3) 

 

Hausner ratio =
𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡

𝐵𝑢𝑙𝑘𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
                                                                      (ekvation 4) 

 
Både Carrs index och Hausner ratio beskriver pulvrets flytförmåga vilket kan utläsas i 
tabell 2 [11]. 
 
Tabell 2. Flytförmåga, Carrs index och Hausner ratio. Omarbetad från tabell 2.9.36-2 i 
den Europeiska farmakopén [11]. 

Carrs index (%) Flytförmåga Hausner ratio 

1 – 10  Excellent 1,00 – 1,11 

11 – 15  Utmärkt 1,12 – 1,18 

16 – 20  Bra 1,19 – 1,25 

21 – 25  Acceptabel 1,26 – 1,34 

26 – 31  Dålig  1,35 – 1,45 

32 – 37  Mycket dålig 1,46 – 1,59  

>38 Extremt dålig >1,60 

 

Partikelkarakterisering 
Mätningar av partikelstorleksfördelningen utfördes på APL i Stockholm. Detta skedde 
genom laserdiffraktion (Malvern Mastersizer 2000, Storbritannien).  Vid mätning av 
partikelstorleksfördelningen av de två kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa användes 
de optiska parametrarna: brytningsindex 1,535 [12] och absorptionsindex 0,1. Lufttrycket 
uppgick till 3 bar. Bakgrundsmätning och provmätning skedde under 5 sekunder vardera. 
Invägning av 140 mg mikrokristallin cellulosa av de två kvaliteterna skedde på ett 
vågskepp. Pulvret överfördes sedan till maskinens provbehållare (micro volume sample 
tray). Försöken säkerställdes statistiskt genom trippeltest. 
 
Partikelstorleksfördelningen av siktad och osiktad levotyroxin testades likt 
mikrokristallin cellulosa (Malvern Mastersizer 2000, Storbritannien). Till skillnad från 
mätningen av mikrokristallin cellulosa användes brytningsindex 1,520 samt ett lufttryck 
på 4 bar. Den invägda mängden aktiv substans sattes till 70 mg och sikten som användes 
var en 0,2 mm sikt. 
 
De två kvaliteterna av ren mikrokristallin cellulosa, osiktad aktiv substans samt batch 14, 
16 och 19 (vars komposition återfinns i tabell 4) storleksbestämdes och undersöktes 
morfologiskt med ett svepelektronmikroskop (VPSEM; Zeiss EVO) kopplat till en 
sekundärelektrondetektor. Provuttag från vardera beredning dispergerades på en koltejp 
som monterats på en aluminiumstubbe. Vidare utfördes elementär kompositionsanalys 
genom röntgenspektroskopi (EDS; Oxford Instruments X-Max 80 mm 2). 
 

Standardberedning 
Tillverkningssättet för triturationen levotyroxin i cellulosa som användes på APL vid 
tidpunkten när försöket pågick, användes som standardberedningar i detta projekt. 
Tillverkningsprocessen skiljer något mellan de två koncentrationerna av triturationen. 
Vid tillverkningen av den 0,1 procentiga beredningen används ett 2 liters turbulakärl, 
vilket motsvarar en fyllnadsgrad på ca 80 procent. Eftersom samma kärl används vid 
framställning av triturationen med koncentrationen 1 procent som består av hälften så 
mycket material (300g) ger detta en fyllnadsgrad på ca 40 procent. Vidare siktades den 
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aktiva substansen med en 0,2 mm sikt i standardberedningen med koncentrationen 0,1 
procent till skillnad från den 1 procentiga beredningen (tabell 3). 
 
Tabell 3. Tillverkningsparametrar för de båda standardberedningarna. 

Tillverkningsparametrar 0,1 % levotyroxin 1 % levotyroxin 

Rotationshastighet (rpm) 49  49  

Blandningstid (h) 16  16  

Fyllnadsgrad (%) 80 40 

Siktad/osiktad levotyroxin Siktad Osiktad 

Vikt färdig beredning (g) 600  300  

 

Försöksplanering 
Programmet MODeling and Design (MODDE) 10.1 (Umetrics, Sverige) användes för 
försöksuppbyggnad. Detta optimerade laborationen genom att minska antalet försök 
samt att samvariation mellan olika parametrar kunde identifieras. Parametrarna fördes in 
i MODDE som två extremer och med standardberedningens egenskaper som 
referensvärde i mitten. Dock hade inte alla parametrar tre tillgängliga värden. 
Rotationshastighet och blandningstid kunde testas på detta sätt. Däremot kunde bara 
resterande parametrar varieras utifrån två värden. Dessa parametrar var: partikelstorlek 
av cellulosa som fanns tillgängligt i två kvaliteter, siktad eller osiktad aktiv substans, 
koncentration aktiv substans och fyllnadsgrad i blandningskärlet. 
 
En experimentell design bestående av samtliga tillverkningsparametrar hade genererat 
fler beredningar än vad som hade varit möjligt att hinna producera och analysera i detta 
projekt. Till följd av detta utformades det designade experimentet endast utifrån de två 
parametrarna rotationshastighet och blandningstid. Resterande parametrar var fixerade i 
sitt ena värde. Värdena som fixerades var en fyllnadsgrad på ca 40 procent, osiktad aktiv 
substans, användning av cellulosa PH 102 samt koncentrationen 1 procent levotyroxin. 
De fixerade parametrarna tillhör standardberedningen med koncentrationen 1 procent 
som försöken utgick från (tabell 3). Att den 1 procentiga standardberedningen användes 
som utgångspunkt var en följd av att mängden cellulosa är halverad i denna beredning 
jämfört med den 0,1 procentiga standardberedningen. 
 
Parametrarna som användes i den experimentella designen genererade tre testpunkter. 
Ytterpunkterna bestämdes med avseende på att ett stort avstånd från mittenvärdet 
minskar programvarans möjlighet att optimera parametrarna. Rotationshastigheten 
sattes till 34, 49 och 72 rotations per minute (rpm) och blandningstiden till 10, 16 och 22 
timmar (h). Parametrarna fördes in i MODDE i en central composite design (CCD) (figur 
3).  CCD är en gångbar metod för försöksoptimering samtidigt som den minskar antalet 
försök jämfört med en fullfaktoriell design [13]. Försöksuppbyggnaden genererade elva 
beredningar som inkluderade tre replikat av standardberedningen. 
 

 
Figur 3. Försöksuppbyggnad från MODDE visar vilka batcher som ska tillverkas. 
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Analysen av resultatet från det designade experimentet utfördes med den multivariata 
regressionsmetoden Partial Least Squares (PLS). Programvaran i MODDE användes för 
att beräkna PLS och matematiskt fastställa ingående parametrars korrelation till den 
laborativt fastställda responsen [14]. 
 
PLS-modellens kvalitet bedömdes från parametrarna R2 som beskriver PLS-modellens 
anpassning till data, Q2 som estimerar PLS-modellens förutsägbara styrka, modellens 
validitet vilket beskriver modellens risk för systematiska fel och modellens 
reproducerbarhet vilket beskriver modellens variation mellan replikat [14, 15, 16]. R2 
varierar mellan 0 och 1 där 0 är en följd av att ingen modell existerar medan 1 indikerar 
på en perfekt modell. Q2 har likt R2 1 som övre gräns men kan även anta värden under 0. 
Vid Q2>0,5 bedöms PLS-modellens förutsägbara styrka vara bra och med Q2>0,9 
bedöms den förutsägbara styrkan för modellen vara excellent [14]. R2 >0,5 indikerar att 
modellen passar. Modellvaliditet bör vara >0,25 för att säkerställa att inget problem i 
modellens validitet föreligger. Reproducerbarheten är god för värden >0,5 [17]. 
 
Vid fastställande av vilken beredning de unvariata försöken skulle bygga på användes 
beredningens designrymd som bygger på PLS-modellen i MODDE. Målvärdet sattes till 1 
för relativ standardavvikelse och 100 procent för deklarerad halt läkemedel. Maxvärdet 6 
fastslogs för den relativa standardavvikelsen och värden mellan 90 och 110 procent angav 
det accepterade intervallet för deklarerad halt. Den beredning med det lägsta värdet av 
defekter per miljoner möjligheter (DPMO) som var möjlig att framställa användes i 
uppföljningen av det designade experimentet. 
 
Uppbyggnaden av studien med en CCD av parametrarna blandningstid och 
rotationshastighet följt av univariata försök för resterande parametrar, genererade 17 
stycken beredningar att tillverka. En fullfaktoriell design av samtliga parametrar hade 
genererat 144 provberedningar vilket inte hade varit möjligt att hinna framställa och 
analysera i detta projekt. 
 

Beredning av triturationer 
Triturationerna framställdes på labb vid Umeå Universitet utifrån det satsprotokoll som 
användes på APL för tillverkning av triturationerna vid den tidpunkt försöket pågick. 
Beredningar framställdes med de tillverkningsparametrar som tagits fram i det designade 
experimentet samt utifrån det univariata försöket. Materialen vägdes upp och blandades 
med olika rotationshastighet och blandningstid i en turbulablandare (Willy A. Bachofen 
AG, Schweiz) (figur 4), vars hastighetsintervall sträcker sig mellan 23 och 101 rpm. Vidare 
varierades fyllnadsmedel (typ av mikrokristallin cellulosa), halt levotyroxin, fyllnadsgrad 
samt siktad och osiktad levotyroxin (tabell 4). Skyddsutrustning i form av skyddsrock, 
handskar och munskydd användes vid uppvägning och hantering av levotyroxin. 
 

 
Figur 4. Turbulablandaren som används vid tillverkning av triturationer. 
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Tabell 4. Framställda beredningars tillverkningsparametrar. Gråmarkerade beredningar ingick i 
uppföljningen av det designade experimentet. 

Batch 

Rotations-

hastighet 

(rpm) 

Blandnings 

tid (h) 

Fyllnads-

grad (%) 

Siktad/ 

Osiktad 

Halt 

(%) 
Fyllnadsmedel 

1 49 16 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

2 72 16 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

3 72 10 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

4 49 22 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

5 49 16 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

6 34 10 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

7 34 16 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

8 49 10 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

9 72 22 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

10 49 16 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

11 34 22 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

12 49 16 80 Siktad 0,1 Cellulosa PH 102 

14 49 12 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 200 

16 49 12 40 Osiktad 0,1 Cellulosa PH 102 

17 49 12 40 Siktad 1 Cellulosa PH 102 

18 49 12 80 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

19 49 12 40 Osiktad 1 Cellulosa PH 102 

 

Förvaring och transport av färdigställda beredningar 
Till följd av den aktiva substansens ljuskänslighet förvarades alla färdiga beredningar i 
folieklädda glasburkar. Enligt satsprotokollet skulle även luftfuktighet, tryck och 
temperatur kontrolleras. Detta fanns det dock inte möjlighet till eftersom labbet i Umeå 
saknade denna utrustning. För att begränsa variationer mellan beredningarna förvarades 
alla färdiga triturationer på samma plats i ett förråd utan fönster. Dörren hölls stängd för 
att undvika yttre påverkan på miljön i rummet. 
 
Beredningar som färdigställts på labb i Umeå, halt- och homogenitetsbestämdes på APL i 
Stockholm. Detta medförde en transport av beredningarna från Umeå till Stockholm. 
Eftersom projektet innefattade en tillverkning av fler beredningar än antalet kärl 
tillhörande turbulablandaren behövde beredningarna överföras till andra kärl under 
transporten. För transporten införskaffades 1,1 liters glasburkar med metallock. De 
färdiga beredningarna hälldes systematiskt upp i uppmärkta burkar. Genom att ha 
fastställt taravikten på både turbulakärl och transportkärl kunde materialets vikt efter 
blandning och efter överföring till transportkärlet fastslås. Vikten på materialet i 
turbulakärlet efter färdigställd blandning subtraherades med vikten på materialet i 
transportkärlet. Detta gjordes för att identifiera hur stor materialförlust överföringen av 
material mellan två kärl resulterade i. De fyllda transportkärlen kläddes med folie och 
paketerades tätt i en kartong. Wellpapp placerades i hålrum mellan burkarna för att 
minska kärlens rörelse under transporten. Kartongen med beredningar fraktades sedan 
med bil mellan Umeå och Stockholm. 
 

Bestämning av halt och homogenitet 
Till följd av att resultaten skulle kunna vara jämförbara med APLs beredningar, utfördes 
analysen enligt den metod som används på APL. Instrumentet som användes var High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC)-system (Waters, Sverige) kopplad till en 
ultraviolett (UV)-detektor. UV-detektion skedde vid 225 nm [18]. Den kolonnen som 
användes var en Intertsil CN-3,5 µm 4,6*450 mm. Mobilfasens komposition var konstant 
(isokratisk) under analysen. Kompositionen av mobilfasen motsvarade 32 procent 
acetonitril och 68 procent 0,1 procentig fosforsyra. Flödeshastigheten genom kolonnen 
var 1,0 ml/min och analystiden uppgick till 25 minuter. Spädningsvätskan som användes 
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vid provupparbetning utgjordes av Metanol och Milli-Q vatten 1:1 samt 0,2 procent 5 M 
natriumhydroxid. 
 
En kalibreringskurva bestående av tre kända koncentrationer av levotyroxin 
konstruerades genom att späda 11, 14 och 18 mg levotyroxin med spädningsvätskan till en 
volym på 50 ml. Dessa placerades i ultraljudsbad under 10 minuter för att sedan spädas 
ytterligare genom att pippetera 2 ml från vardera beredning och späda dessa i varsin 100 
ml mätkolv med ytterligare spädningsvätska. De färdigspädda lösningarna överfördes till 
vialer. 
 
Provupparbetningen baserades på nio provuttag från varje batch, tre prover från varje 
skikt i beredningen (toppen, mitten och botten). Vid uttag från mitten- och bottenskiktet 
användes en vollpipett. Beroende på den förväntade koncentrationen av batchen vägdes 
olika mängd pulver in. För beredningar med en förväntad halt på 1 procent aktiv substans 
vägdes 0,13 g pulver in vilket sedan späddes till en slutvolym på 250 ml. De triturationer 
som väntades innehålla 0,1 procent späddes till en volym på 50 ml från den invägda 
mängden 0,25 g pulver. Samtliga beredningar placerades i ultraljudsbad under 10 
minuter innan överföring till vialer. 
 
Prover som späddes med spädningsvätska förvarades i kolvar täckta med folie eller i 
ljusbeständiga kolvar till följd av den aktiva substansens ljuskänslighet. Spädda prover 
hade en begränsad hållbarhet på ett dygn i rumstemperatur och fyra dygn vid förvaring i 
2-8 grader. Beredningar som förvarats i kylskåp för att förlänga hållbarheten behövde 
rumstempereras innan analys. 
 
Vid överföring till vialer användes Acrodisc GHO 0,45 µm filter, 10 ml sprutor samt 
vollpipetter. Mörka vialer märkta med batchens namn samt provets skikt och nummer 
användes. Till varje batch filtrerades samma spädningsvätska som använts för spädning 
av batchen ner i en vial för att fungera som blank.  Blanken användes för att verifiera att 
inga bakrundstoppar störde resultatet.  Provstorleken var 50 µl och två replikat utfördes 
från samtliga prover. 
 
Den relativa standardavvikelsen var effektmåttet som användes för att identifiera 
homogenitet. Halten läkemedel i beredningen fastslogs genom att identifiera den 
deklarerade halten läkemedel med hjälp av ekvation 5.  
 

Deklareradhalt(%) =
Fatslagenkoncentrationiberedningen(%)

Förväntadkoncentrationiberedningen(%)
∗ 100        (ekvation 5) 

 
Resultaten värderades utifrån de gränsvärden som APL använder sig av vid godkännande 
av den aktuella triturationen. Dessa gränsvärden är en deklarerad halt ≥95 procent och 
≤105 procent samt en relativ standardavvikelse ≤3. 
 

Signifikansnivå 
För fastställande av huruvida skillnader i resultatet var signifikanta användes P-värde. P-
värdet fastställdes med hjälp av ett tvåsidigt T-test som utfördes i Microsoft Excel (2013). 
P-värden <0,05 bedömdes vara statistiskt signifikanta. 
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Resultat 
Flytförmåga 
Flytförmågan hos de två kvalitéerna av mikrokristallin cellulosa bedömdes utifrån Carrs 
index, Hausners ratio och rasvinkel. De två pulvren uppvisar en signifikant skillnad med 
avseende på värdet av Carrs index (p = 0,00061) och Hausners ratio (p= 0,00047). 
Utifrån dessa värden uppskattas cellulosa PH 102 ha en acceptabel till bra flytförmåga. 
Cellulosa PH 200 bedöms ha en bra till utmärkt flytförmåga (figur 5 och 6). 
 

 
Figur 5. Carrs index för de två kvalitéerna av mikrokristallin cellulosa. Felstaplar 
illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. 
 

 
Figur 6. Hausners ratio för de två kvalitéerna av mikrokristallin cellulosa. Felstaplar 
illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. 
 
Vid bedömning av flytförmågan utifrån rasvinkeln av de två kvaliteterna av 
mikrokristallin cellulosa kunde också en signifikant skillnad (P= 0,047) ses mellan de två 
pulvren gällande rasvinkelns värde. Flytförmågan uppskattas som bra för båda 
kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa (figur 7). 
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Figur 7. Rasvinkel av de två kvalitéerna av mikrokristallin cellulosa. Felstaplar illustrerar 
ett 95 procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. 
 
Den aktiva substansens påverkan på flytförmågan jämfördes utifrån de beredningar som 
utgjorde hörnpunkter för respektive parameter. I figur 8 kan utläsas att de undersökta 
beredningarnas rasvinkel hade en bra flytförmåga. Endast batch 9 (rotationshastighet 72 
rpm och blandningstid 22 timmar (tabell 4)) uppvisade en statistisk skillnad (P=0,0024) 
för rasvinkelns värde jämfört med rasvinkeln för ren cellulosa. 
 

 
Figur 8. Rasvinkeln för de batcher som utgör ytterligheter för tillverkningsparametrarna 
jämfört med ren mikrokristallin cellulosa. Felstaplar illustrerar ett 95 procentigt 
konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. Dock saknas felstaplar för batch 1 och 
9 till följd av att ingen av de tre replikat som utfördes på dessa batcher avvek från 
medelvärdet. 
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Partikelkarakterisering 
Vid mätning av partikelstorleksfördelningen för de två kvaliteterna av mikrokristallin 
cellulosa observerades en signifikant skillnad mellan samtliga mätpunkter (P<0,05) 
(figur 9). 
 

 
Figur 9. Partikelstorleksfördelning av två kvaliteter av mikrokristallin cellulosa. 
Felstaplar illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. 
X-axeln beskriver den volymprocent av pulvret som har en diameter som är ≤ värdet som 
anges på y-axeln i µm (d(0,1) = 10 volymprocent, d(0,5) = 50 volymprocent och d(0,9) = 
90 volymprocent). 
 
Partikelstorleksfördelningen mellan siktad och osiktad aktiv substans visade ingen 
signifikant skillnad för d (0,5) och (d 0,9) vilket illustreras i figur 10 och 11 (P>0,05). För 
d (0,1) kunde en signifikant skillnad fastställas (P=0,041) av partikelstorleken mellan 
siktad och osiktad levotyroxin. Ett av proven som utfördes avvek från de övriga vilket 
illustreras i figur 12. 
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Figur 10. Partikelstorleksfördelning av siktad och osiktad aktiv substans. Felstaplar 
illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. X-axeln 
beskriver den volymprocent av pulvret som har en diameter som är ≤ värdet som anges 
på y-axeln i µm (d(0,1) = 10 volymprocent, d(0,5) = 50 volymprocent och d(0,9) = 90 
volymprocent). Den blå figuren för siktad levotyroxin skyms av den orangea figuren för 
osiktad levotyroxin i punkterna d (0,1) och d (0,5) i denna figur. Förstoring illustreras i 
figur 11. 
 

 
Figur 11. Förstoring av punkt d (0,1) och d (0,5) i figur 10. Felstaplar illustrerar ett 95 
procentigt konfidensintervall. Försöken utfördes i tre replikat. X-axeln beskriver den 
volymprocent av pulvret som har en diameter som är ≤ värdet som anges på y-axeln i µm 
(d(0,1) = 10 volymprocent och d(0,5) = 50 volymprocent). 
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Figur 12. Överlappande kurva av partikelstorleksfördelningen av siktad och osiktad 
levotyroxin. Osiktad levotyroxin prov 2 avviker från övriga prover. 
 
Resultatet från SEM-analysen visade att partikelstorleken för partiklarna av 
mikrokristallin cellulosa PH 200 var större än partiklarna av mikrokristallin cellulosa PH 
102 (figur 13.a och 13.b).  Från de SEM-bilder som togs på batch 14, 16 och 19 kunde 
ingen morfologisk struktur liknande den som syns i figur 13.c (rent levotyroxinnatrium) 
urskiljas från fyllnadsmedlet (figur 13.d, 13.e och 13.f). Dock fastställdes att levotyroxin 
fanns i provuttagen som gjordes från batch 14, 16 och 19 i den elementära 
kompositionsanalysen (bilaga B). Eftersom jod ingår i den kemiska strukturen av 
levotyroxin men inte i mikrokristallin cellulosa [18, 19] kunde jod användas för att 
detektera om levotyroxin fanns i beredningen. Jod observerades i den elementära 
kompositionsanalysen av ren levotyroxin, batch 14, 16 och 19 medan jod inte kunde 
observeras i de två kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa (bilaga B). Vidare visade 
kartläggningen av den elementära kompositionsanalysen av batch 19 att 
levotyroxinpartiklarna var spridda över hela observationsområdet (figur C3 i bilaga C). 
 

 
Figur 13. SEM-bild av mikrokristallin cellulosa PH 102 (a), mikrokristallin cellulosa PH 
200 (b), levotyroxinnatrium (c), batch 14 (d), batch 16 (e) och batch 19 (f) (komposition 
till batch 14, 16 och 19 återfinns i tabell 4). Fullstora SEM-bilder illustreras i bilaga A. 
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Halt- och homogenitetsbestämning av batch 1-11 
Inledningsvis analyserades de elva beredningar som inkluderades i det designade 
experimentet där endast blandningstid och rotationshastighet hade förändrats. Den 
förväntade koncentrationen för dessa beredningar var 1 procent levotyroxin, 
fyllnadsgraden i tillverkningskärlet var 40 procent, den aktiva substansen var osiktad och 
fyllnadsmedlet cellulosa PH 102 användes. Resultatet för analysen av batch 1-11 visade att 
samtliga batcher blev underkända. Ingen av dessa elva batcher nådde upp till kraven för 
den deklarerade halten aktiv substans (figur 14). Däremot klarade samtlig batcher 
bortsett från en (batch 5) kraven på homogenitet (figur 15). Batch 1, 5 och 10 är identiskt 
framställda och motsvarar standardberedningen med den förväntade koncentrationen 1 
procent levotyroxin, vars fullständiga komposition illustreras i tabell 3. Spridningen av 
resultatet mellan de identiskt framställda beredningarna (batch 1, 5 och 10) bedömdes 
med hjälp av medelvärdet± standardavvikelsen. Spridningen av deklarerad halt 
läkemedel mellan batch 1, 5 och 10 var låg (91,158 ±0,203 procent). Däremot varierade 
den relativa standardavvikelsen mycket mellan dessa beredningar (3,063±1,067 procent) 
(tabell 5). Tillverkningsparametrar samt resultat för batch 1- 11 återfinns i bilaga G. 
 

 
Figur 14. Deklarerad halt läkemedel för batch 1-11 uttryckt i procent. Felstaplar 
illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Resultatet baseras på nio provuttag från 
respektive batch där haltanalys för respektive provuttag utfördes i två replikat. 
 

 
Figur 15. Relativ standardavvikelse för batch 1-11 uttryckt i procent. Resultatet baseras 
på nio provuttag från respektive batch där haltanalys för respektive provuttag utfördes i 
två replikat. 
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Tabell 5. Spridning mellan identiskt framställda beredningar. 

Batch Deklarerad halt RSTD 
1 91,317 2,101 

5 90,929 4,211 

10 91,227 2,876 

Medelvärde: 91,158 3,063 

STD: 0,203 1,067 

RSTD: 0,222 34,845 

 
 
Sammanfattningen av PLS-modellernas kvalitet för utfallsmåtten RSTD och deklarerad 
halt läkemedel illustreras i figur 16. Resultatet visar att PLS-modellen för deklarerad halt 
läkemedel har en mycket god anpassning till data (R2≈0,9). Vidare kan fastslås att 
modellens förutsägbara styrka för deklarerad halt läkemedel är bra (Q2>0,5). 
Reproducerbarheten för modellen av deklarerad halt bedöms vara hög 
(reproducerbarhet≈0,98) samt att modellvaliditeten är godkänd (modellvaliditet≈0,30). 
PLS-modellen för homogenitet (RSTD) bedöms däremot som svag till följd av att 
R2≈0,35, Q2≈0,18 och en reproducerbarhet<0. Validiteten för modellen av homogenitet 
är dock stark (modellvaliditet≈0,98).  
 

 
Figur 16. Diagrammet summerar korrelationen av försöksparametrarna mot 
utfallsmåtten relativ standardavvikelse (RSTD) och deklarerad halt läkemedel fastställdes 
med hjälp av PLS. De gröna staplarna illustrerar R2 vilket beskriver PLS-modellens 
anpassning till data, de mörkblå staplarna illustrerar Q2 som estimerar PLS-modellens 
förutsägbara styrka, de gula staplarna visar modellens validitet och de turkosa staplarna 
redogör för modellens reproducerbarhet. De fyra staplarna till vänster illustrerar relativ 
standardavvikelse (RSTD) och de fyra staplarna till höger visar deklarerad halt läkemedel. 
 
Resultaten från PLS-modellens förväntade värden på utfallsmåtten deklarerad halt 
läkemedel och RSTD kontra de faktiska värdena visade att batch 1, 5 och 10 hade samma 
förväntade värden (figur 17). Detta till följd av att batch 1, 5 och 10 var identiskt 
framställda. Dock skiljde sig det faktiska värdet mellan dessa beredningar stort för RSTD. 
Denna stora variation av RSTD observerades även i tabell 5  där standardavvikelsen av 
RSTD mellan de tre bartcherna är stor (3,063±1,067 procent). 
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Figur 17. Resultatens förväntade värde kontra det faktiska värdet för de två effektmåtten 
relativ standardavvikelse (RSTD) och deklarerad halt läkemedel. Figuren till vänster 
illustrerar relativ standardavvikelse (RSTD) och figuren till höger visar deklarerad halt 
läkemedel.  
 
Beredningens designrymd konstruerades utifrån ett större intervall av deklarerad halt 
läkemedel och högre maxvärde för relativ standardavvikelse än de värden som APL 
använder för godkännande av beredningar (haltläkemedel ≥95, ≤105 procent och RSTD 
≤3). Detta blev en följd av att resultaten inte uppfyllde APL:s kriterier för godkännande 
framförallt med avseende på halt läkemedel. 
 
Under observationen av beredningens designrymd konstaterades att de beredningar med 
lägst DPMO hade en rotationshastighet mellan 34 och 49 rpm vilket var två av de 
rotationshastigheter som testades (figur 18). Eftersom turbulablandaren inte är ställbar 
till en rotationshastighet mellan dessa två var beredningen med det lägsta värdet av 
DPMO inte möjlig att producera och gå vidare med. Utifrån beredningens designrymd 
valdes därför mellan en högre rotationshastighet och kortare blandningstid, och en lägre 
rotationshastighet och längre blandningstid. Till följd av önskemål från APL om att 
förenkla tillverkningsprocessen och om en möjligt förkorta den, valdes den högre 
rotationshastigheten 49 rpm och blandningstiden 12 timmar. Denna beredning 
förväntades ge upphov till 1593 DPMO (figur 18). 
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Halt- och homogenitetsbestämning av batch 12-19 
Resultatet av de batcher som ingick i det univariata försöket gav ett annat utfall än de 
första beredningarna som analyserades (batch 1-11). Endast två av sex beredningar 
klarade kraven på den relativa standardavvikelsen (figur 19). De beredningar som klarade 
gränsvärdet var dels den beredning som valts ut med hjälp av beredningens designrymd, 
batch 19. Denna var tillverkad med en rotationshastighet på 49 rpm, blandningstid på 12 
timmar, en fyllnadsgrad på ca 40 procent, en koncentration på 1 procent aktiv substans, 
osiktad levotyroxin samt tillverkad med cellulosa PH 102 som fyllnadsmedel. Den andra 
beredningen som uppfyllde kraven på den relativa standardavvikelsen var batch 18 som 
endast skilde sig från batch 19 med avseende på fyllnadsgrad då denna var ca 80 procent. 
Resterande beredningar klarade inte gränsvärdet på en relativ standardavvikelse ≤3 
procent. Resultat för batch 12-19 återfinns i bilaga H. 
 

 
Figur 19. Relativ standardavvikelse för batch 12-19 uttryckt i procent. Resultatet baseras 
på nio provuttag från respektive batch där haltanalys för respektive provuttag utfördes i 
två replikat. 
 
Av batch 12-19 klarade inte batch 12 och 14 kraven för halt läkemedel i beredningen (figur 
20). Dock sträcker sig konfidensintervallet in i det godkända området vilket gör att det 
inte går att utesluta helt att dessa inte klarar gränsvärdet. Batch 14 tillverkades på samma 
sätt som batch 19 bortsett från att cellulosa PH 200 användes (bilaga H). Batch 12 
motsvarade standardberedningen för 0,1 procent levotyroxin (bilaga H).  
 

 
Figur 20. Deklarerad halt läkemedel för batch 12-19 uttryckt i procent. Felstaplar 
illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. Resultatet baseras på nio provuttag från 
respektive batch där haltanalys för respektive provuttag utfördes i två replikat. 
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Halt läkemedel i beredningarnas olika skikt 
Under analysen av resultaten observerades en skillnad i halt läkemedel mellan 
beredningarnas olika skikt. Till följd av detta gjordes en sammanställning av halt 
läkemedel för respektive skikt av samtliga tillverkade beredningar vilket illustreras i figur 
21. En signifikant skillnad (P<0,05) kunde fastställas mellan halt läkemedel i ytskiktet av 
beredningarna kontra mitten- och bottenskiktet. Däremot observerades ingen signifikant 
skillnad (P=0,212) mellan mitten- och bottenskiktet. 
 

 
Figur 21. Deklarerad halt läkemedel för respektive skikt sammanställt från samtliga 
beredningar, uttryckt i procent. Felstaplar illustrerar ett 95 procentigt konfidensintervall. 
Resultateten för vardera skikt baseras på tre provuttag från respektive beredning. Varje 
provuttag haltanalyserades i två replikat. 
 

Diskussion 
Sammantaget visade resultatet i denna studie att siktning av den aktiva substansen inte 
påverkade partikelstorleken i två av tre mätpunkter. Batch 1-11 var de beredningar som 
ingick i det designade experimentet där rotationshastighet och blandningstid varierades. 
Samtliga av dessa beredningar blev underkända med avseende på halt läkemedel. 
Däremot klarade alla beredningar i denna tillverkningsomgång kraven på homogenitet 
bortsett från en av standardberedningarna (batch 5). Resultatet av PLS-analysen visade 
på ett tydligt samband mellan rotationshastighet, blandningstid och halt läkemedel i 
beredningen. Beredningen som optimerades med hjälp av multivariat data hade 
parametrarna rotationshastighet 49 rpm, blandningstid 12 timmar, 40 procentig 
fyllnadsgrad, osiktad aktiv substans, koncentrationen 1 procent aktiv substans och 
fyllnadsmedlet cellulosa PH 102. Denna beredning uppvisade en godkänd halt läkemedel 
i kombination med en hög homogenitet och bedömdes ha de mest önskvärda 
egenskaperna av de tillverkade beredningarna. Vidare observerades en haltskillnad 
mellan skikten i beredningarna, där halten var signifikant (P<0,05) högre i toppskiktet 
jämfört med mitten- och bottenskiktet. 
 

Metod 
Det begränsade antalet turbulakärl resulterade i att de tillverkade beredningarna skulle 
behöva överföras till ett annat kärl under transporten. Ett alternativt till detta hade varit 
att tillverkningen av beredningarna skulle skett i andra behållare än de som tillhör 
turbulablandaren. Överföringen av beredningar mellan två kärl innebar en risk för 
materialförlust. Dock bedömdes detta ge ett mindre systematiskt fel än att tillverka 
beredningarna i andra kärl. Eftersom tillverkningsprocessen behövde likna APLs för att 
kunna dra slutsatser hur denna skulle kunna förbättras, valdes att överföra färdigställda 
beredningen på ett systematiskt sätt till ett transportkärl. 
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Den experimentella designen utformades endast från två parametrar som sedan 
kombinerades med en univariat analys. Detta var nödvändigt eftersom antalet försök 
minskade jämfört med om samtliga parametrar hade inkluderats i en experimentell 
design. Detta gjorde studien genomförbar inom den tidsperiod projektet pågick samt med 
avseende på den materialtillgång som fanns tillgänglig för projektet. Detta resulterade i 
att samvariationen mellan samtliga parametrar dock inte kunde bedömas. 
 
Flytförmågan för beredningar som utgjorde ytterligheter för respektive 
tillverkningsparameter samt för de två olika kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa 
fastställdes. Detta var relevant att undersöka eftersom en förändrad flytförmåga kan 
påverka hur användbar triturationen är vid framställning av sin slutprodukt, t.ex. kapslar. 
Flytförmågan har betydelse för hur lätt materialet fylls i kapslar vilket i sin tur kan 
påverka både homogenitet och halt i slutprodukten. 
 

Pulveregenskaper 
Flytförmågan bedömdes vara bra för båda kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa enligt 
samtliga metoder för värdering av flytförmågan. En signifikant skillnad mellan de två 
kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa identifierades för värdet på Carrs index (p = 
0,00061) och Hausners ratio (p= 0,00047) i figur 5 och 6. Även rasvinkeln gav en 
signifikant skillnad (0,0474) av flytförmågan mellan de två kvaliteterna av mikrokristallin 
cellulosa. Dock kan observeras att skillnaden mellan materialens flytförmåga gav upphov 
till ett lägre P-värde vid uppskattning med Hausners ratio och Carrs index jämfört med 
rasvinkeln. Den troliga förklaringen till att det finns en skillnad av P-värdet mellan de 
olika metoderna är att dessa utgår från olika principer vid mätning för att uppskatta 
materialets flytförmåga. Med tanke på att metoden som användes för att fastställa 
rasvinkeln var helt manuell och pulverhögens höjd mättes med hjälp av två linjaler, 
uppskattas risken för inkorrekt avlästa värden vara större vid mätning av rasvinkeln än 
vid bestämning av bulk- och stampvolymen. 
 
Rasvinkeln för ett urval av de tillverkade beredningarna fastställdes för att bestämma 
levotyroxins påverkan på flytförmågan. Resultatet i figur 8 visar att en beredning 
signifikant (P=0,0024) skiljer sig från de övriga (batch 9). Detta var en beredning med en 
rotationshastighet på 72 rpm och blandningstid på 22 timmar. Att en hög 
rotationshastighet och lång blandningstid gett upphov till en försämrad flytförmåga 
skulle kunna förklaras av att pulverblandningen blivit mer elektrostatisk laddad. Detta 
kan ge upphov till starkare interpartikulära bindningar till följd av elektrostatisk 
attraktion. Detta har i tidigare studier visats kunna skapa försämrad flytförmåga hos 
pulver [20]. Bortsett från att rotationshastighet och blandningstid tycks ha påverkan på 
beredningarnas flytförmåga, kan konstateras att tillsatts av levotyroxin i koncentrationen 
0,1 och 1 procent till de två kvaliteterna av mikrokristallin cellulosa inte haft någon större 
påverkan på flytförmågan. Detta var ett väntat resultat med tanke på att mängden aktiv 
substans utgör en relativt liten del av beredningen. 
 
Vid granskningen av partikelstorleksfördelningen mellan siktad och osiktad levotyroxin 
kunde ingen signifikant skillnad (P>0,05) identifieras för d(0,5) och d(0,9). Däremot 
kunde en signifikant skillnad (P=0,041) fastställas för d(0,1). Till följd av att den sikt som 
användes var en 0,2 mm sikt bedöms det som osannolikt att siktningen orsakat denna 
signifikanta skillnad för punkt d(0,1) eftersom samtliga replikat för siktad och osiktad 
levotyroxin av d(0,1) var < 1µm (figur 11). Det avvikande provet för osiktad levotyroxin i 
figur 12 tros ha påverkat resultatet i punkten d(0,1) och även vara förklaringen till att en 
signifikant skillnad ses mellan siktad och osiktad levotyroxin i punkten d(0,1). Utifrån 
föreliggande diskussion bedöms siktning inte som ett nödvändigt steg i 
tillverkningsprocessen.  
 
Det avvikande resultatet för osiktad levotyroxin prov 2 i figur 12 skulle kunna förklaras av 
att aggregat av materialet bildats. Eftersom den avvikande partikelstorleksfördelningen 
bestod av osiktad levotyroxin skulle detta felaktigt kunna tolkas som att siktning 
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minskade risken för aggregatbildning. Vid utveckling av metoden för analys av 
partikelstorleksfördelningen genom laserdiffraktion testades olika inställningar på både 
siktad och osiktad aktiv substans. Vid dessa mätningar observerades att det som 
misstänks som aggregatbildning även förekom för det siktade pulvret. Misstanken om att 
det avvikande resultatet för partikelstorleksfördelningen uppkommit av aggregat styrks 
ytterligare av SEM-bilden i figur A3. Som illustreras i bilden är materialtätheten i 
levotyroxinpulvret högre på vissa platser i provet, vilket skulle kunna förklaras genom 
förekomst av aggregat.  
 
Partikelstorleken hos mikrokristallin cellulosa PH 200 var större än hos mikrokristallin 
cellulosa PH 102 vilket bekräftades av både laserdiffraktionsmätning och analysen med 
SEM. 
 

Förlust av aktiv substans 
Ingen av batch 1-11 blev godkänd med avseende på halt läkemedel i beredningarna, vilket 
inte var ett väntat resultat då tre av dessa beredningar tillverkades enligt det nuvarande 
satsprotokollet. För att fastslå vad orsaken till att beredningarna inte uppnådde godkända 
värden var, analyserades de extra steg i framställningen som transporten av beredningar 
mellan Umeå och Stockholm medförde. Det kritiska steget för förlust av aktiv substans i 
denna process bedömdes vara överföringen av material mellan turbulakärl och 
transportkärl. Materialet som hälldes över i transportkärlen vägdes och efter att ha 
jämfört siffrorna av vikten på beredningen innan och efter beredningen hälldes över 
kunde en viss viktskillnad konstateras för samtliga beredningar. Detta var väntat 
eftersom det alltid blir en viss materialförlust vid överföring av material mellan två kärl. 
Det som dock inte var väntat var den observation som gjordes vid granskning av det 
tömda kärlet. Hela insidan av kärlet var klätt av en vitaktig hinna (figur 22). Vid disk av 
kärlen upptäcktes att materialet som klädde kärlets insida hade hydrofoba egenskaper. 
Eftersom levotyroxin har mycket låg löslighet i vatten [18] och likaså mikrokristallin 
cellulosa [21] kunde inte materialets vattenlöslighet användas för att identifiera det. 
Hinnan upplevdes dock som tunnare vid framställning av beredningar med en lägre 
koncentration aktiv substans vilket väckte misstankar om att filmbildningen på kärlets 
insida till stor del utgjordes av levotyroxin. Till följd av att filmbildningen på 
turbulakärlets insida tros bestå av levotyroxin till stor del, antogs förlusten av aktiv 
substans ha skett redan under tillverkningen genom att levotyroxin fastnat på 
tillverkningskärlets väggar. Vidare granskades varje steg i tillverkningsprocessen för 
fastslå att framställningen av beredningen skett enligt satsprotokollet. Det framkom att 
en felaktig tolkning av tillverkningsprotokollet för triturationen med koncentrationen 1 
procent levotyroxin, gjort att en 40 procentig fyllnadsgrad (2 liters turbulakärl) använts 
istället för en 80 procentig fyllnadsgrad (1 liters turbulakärl). Eftersom tidsperioden för 
projektet var begränsad valdes att fortsätta med projektet enligt planen trots att detta fel 
uppdagats. 
 

  
Figur 22. Turbulakärl efter överföring av material till transportkärl uppvisar en 
hydrofob hinna på insidan av kärlets väggar. 
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Resultatet i figur 20 visar att fyllnadsgraden inte ger någon signifikant skillnad (P=0,94) 
med avseende på halten läkemedel i beredningar som producerades med 
rotationshastigheten 49 rpm och blandningstiden 12 timmar. Dock kan detta resultat inte 
utesluta att fyllnadsgraden är av betydelse för halten läkemedel i beredningen när andra 
rotationshastigheter och blandningstider används. Den större kärlytan som en 40 
procentig fyllnadsgrad istället för en 80 procentig fyllnadsgrad ger, skulle därför kunna 
vara förklaringen till att standardberedningarna (batch 1, 5 och 10) inte klarade kraven 
för halt läkemedel i beredningarna. En annan tänkbar orsak är att haltförlusten av aktiv 
substans skett i överföringen av material mellan tillverknings- och transportkärl, vilket 
till exempel skulle kunna vara en följd av dammbildning.  Haltförlust till följd av 
dammbildning vid överföring av material mellan kärl borde dock generera sänkt halt av 
samtliga beredningar. Eftersom batch 16-19 klarade kraven för deklarerad halt läkemedel 
talar detta till viss del emot denna teori (figur 20). 
 
Utöver att en fyllnadsgrad på 40 procent kan ha gett en haltförlust konstaterades också 
att samtliga beredningar av batch 1-11 bortsett från en (batch 5) uppfyllde kraven på 
homogenitet (figur 15). Detta skulle kunna vara en följd av att omrörningen till stor del 
skett genom diffusion och skjuvning till följd av att fyllnadsgraden var låg. Det stora 
luftrummet i behållaren tros ha kunnat påverka blandningen och påskyndat 
omrörningen. Liknande observationer har setts i tidigare studier där en låg fyllnadsgrad 
resulterat i ett snabbare omrörningsmoment [22]. 
 

Spridning av resultat mellan likartat framställda beredningar  
Spridningen av den deklarerade halten läkemedel för de identiskt framställda 
beredningarna batch 1, 5 och 10 var låg med en RSTD på 0,222 procent. Däremot 
varierade homogeniteten mycket mellan dessa beredningar vilket gav en RSTD på 34,845 
procent (tabell 5). Vid granskning av figur 17 observeras att punkten som illustrerar batch 
5 har den största avvikelsen från sitt förväntade värde. Detta skulle kunna förklaras av att 
något i framställning eller provupparbetning påverkat resultatet. Dock syns detta mönster 
även mellan batch 17 och 19 som är identiskt framställda bortsätt från att den aktiva 
substansen siktades i batch 17. Eftersom siktning inte bedöms ha någon påverkan på 
partikelstorleksfördelningen av levotyroxin bör detta leda till likformiga beredningar. 
Även mellan dessa resultat syns en stor skillnad i homogenitet vilket gav en RSTD på 
33,547 procent som liknar den för batch 1, 5 och 10.  Detta bekräftar att spridningen av 
homogeniteten mellan likformigt framställda beredningar är stor i detta försök och att det 
avvikande resultatet av homogenitet för batch 5 troligen är en följd av detta. 
 

Rotationshastighet och blandningstid 
Vid analys av blandningstidens och rotationshastighetens påverkan på homogeniteten 
observerades att homogenitetens förutsägbarhet var låg. Utifrån detta resultat fastslogs 
att blandningstid och rotationshastighet inte har betydelse för homogeniteten i 
beredningarna. Att rotationshastigheten inte behöver vara av betydelse för 
homogeniteten har visats i tidigare studier [23]. Dock motsätter sig resultatet om att 
blandningstiden inte har någon påverkan på homogeniteten mot vad litteraturen säger. 
Homogeniteten i beredningar ökar med förlängd blandningstid, fram tills att en platå 
uppnås där homogeniteten inte ytterligare kan förbättras. Detta inträffar i beredningar 
som inte tenderar att segregera. Segregerande beredningar kan däremot ha en optimal 
blandningstid som resulterar i att en längre blandningstid än den optimala leder till en 
försämrad homogenitet [6]. Att blandningstiden i denna studie inte visats vara av 
betydelse för homogeniteten skulle kunna orsakats av att en platånivå uppnåtts för 
samtliga blandningstider som testats i detta försök. En annan tänkbar orsak är att 
hanteringen av beredningarna efter färdigställandet (överföring av material mellan kärl 
samt transport av beredningar) resulterat i en påverkan på spridningen av aktiv substans 
i beredningarna och på så sätt förvrängt resultatet av vilka parametrar som har störst 
påverkan på homogeniteten.  
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Ett linjärt förhållande konstaterades mellan den faktiska halten läkemedel i beredningen 
kontra den förväntade. Utifrån designrymden observerades att rotationshastigheten var 
av stor betydelse då vissa rotationshastigheter gav upphov till beredningar med lågt 
DPMO trots att blandningstiden varierade (figur 18). Det finns en tydlig effekt av att en 
ökad rotationshastighet leder till en sänkt koncentration levotyroxin. Ett tänkbart 
scenario är att levotyroxin är ett sprött material som lätt sönderdelas och till viss del 
fastnar på turbulakärlets vägg i samband med kollisionen [6]. En annan tänkbar teori är 
att när partiklarna kolliderar med varandra i högre hastighet ökar partiklarnas 
elektrostatiska laddning [6]. En studie har visat att elektrostatisk laddning resulterat i 
filmbildning på tillverkningskärlets insida vid framställning av pulverblandningar. Det 
som också observerades i den studien är att mikrokristallin cellulosa i låg utsträckning 
lett till filmbildning [24]. Detta skulle kunna förklara observationen om att 
filmbildningens omfattning i denna studie minskade vid lägre koncentration av 
levotyroxin. Slutsatsen som drogs utifrån detta resultat var att rotationshastighet och 
blandningstid är av direkt betydelse för den deklarerade halten läkemedel i beredningen. 
 
Halt- och homogenitsanalys av batch 19, det vill säga den beredning som framtagits med 
hjälp av beredningens designrymd, resulterade i godkända värden. Vid jämförelse av 
batch 12-19 i figur 19 och 20 kan konstateras att resultaten för batch 19 närmast 
efterliknar de optimala resultatet med en deklarerad halt på 100 procent läkemedel och 
relativ standardavvikelse på 1.  Det som dock bör beaktas är att batch 17 inte uppfyller 
kraven på homogenitet. Det enda som skiljde mellan batch 17 och 19 var att levotyroxin 
siktades i batch 17. Eftersom siktning av den aktiva substansen inte bedömdes förändra 
partikelstorleken av levotyroxin borde detta också innebära att batch 17 och 19 ger 
upphov till likvärdiga beredningar. Genom att jämföra resultaten av halt läkemedel 
mellan batch 17 och 19 nivå för nivå i bilaga H kan konstateras att värdet av mitten 3 i 
batch 17 avviker från de övriga. Huruvida detta är ett fel som uppkommit under 
provupparbetningen eller om detta resultat faktiskt speglar den verkliga fördelningen av 
läkemedel i beredningen kan inte identifieras utifrån dessa resultat. Till följd av 
projektets tidsbegränsning har inte möjlighet till fler provuttag varit möjligt. Dock liknar 
denna stora variation av den relativ standardavvikelsen mellan till synes lika beredningar, 
den variationen som sågs mellan centerpunkterna vid analys av multivariat data. 
Variationen av homogeniteten mellan till synes likadant framställda beredningar 
indikerar på att det kan vara en annan faktor som påverkar homogeniteten. 
 
En tänkbar orsak till att stora variationer i homogenitet uppkommit mellan likartat 
framställda beredningar, är att de aggregat som bildats av den aktiva substansen inte 
sönderdelas under blandningsprocessen. För att beredningen ska kunna uppnå en hög 
homogenitet, behöver partiklarna förflyttas genom diffusion. Detta kräver att aggregaten 
av aktiv substans sönderdelas. I en tidigare studie har även fastslagits att 
sönderdelningen av aggregat är av direkt betydelse för homogeniteten [25]. 
 

Koncentration 
Standardberedningen med koncentrationen 0,1 procent aktiv substans (batch 12) 
användes som jämförelse för batch 16 som motsvarar den beredning som optimerades 
med hjälp av multivariat dataanalys med en koncentration på 0,1 procent (bilaga H). Det 
fanns en signifikant skillnad (P=0,0045) av halt läkemedel mellan dessa två beredningar 
men inga större skillnader med avseende på den relativa standardavvikelsen (figur 19 och 
20). Utifrån detta resultat fastslogs att en blandningstid på 12 timmar och fyllnadsgrad på 
40 procent gav en haltökning jämfört med standardberedningen med 0,1 procent 
levotyroxin vars fyllnadsgrad var ca 80 procent och blandningstid uppgick till 16 timmar 
(tabell 4). 
 
Ingen signifikant skillnad (P= 0,050035) gällande deklarerad halt läkemedel 
observerades mellan batch 19 och 16. Den relativa standardavvikelsen var däremot 
avsevärt högre för batch 16 jämfört med batch 19. Slutsatsen drogs att koncentrationen 
aktiv substans inte påverkade den deklarerade halten läkemedel i beredningen. 
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Koncentrationen levotyroxin misstänks dock vara av betydelse för homogeniteten. Det är 
även sedan tidigare känt att låga koncentrationer aktiv substans i pulverblandningar 
tenderar att generera beredningar med lägre homogenitet [26]. 
 

Fyllnadsmedel 
Bytet av kvalitet på mikrokristallin cellulosa genererade en lägre halt och homogenitet än 
den beredning som optimerades med hjälp av multivariat dataanalys, batch 19 (figur 19 
och 20). En trolig förklaring till detta tros vara att större partiklar genererat en större 
haltvariation till följd av en minskad möjlighet till interpartikulära bindningar och ökad 
risk för segregering [6]. Utifrån detta resultat fastslogs att byte av fyllnadsmedel till 
cellulosa PH 200 inte genererade i någon ökning av deklarerad halt läkemedel eller 
homogenitet. 
 

Fyllnadsgrad 
Det fanns inte någon signifikant skillnad (P=0,94) mellan batch 18 och 19 med avseende 
på deklarerad halt läkemedel, vars enda skillnad utgjordes av fyllnadsgraden i kärlen. 
Ingen större skillnad sågs heller för den relativa standardavvikelsen mellan dessa 
beredningar. Detta var inte ett väntat resultat med avseende på halt- och 
homogenitetsanalysen för batch 1-11, som skapade misstankar om att en 40 procentig 
fyllnadsgrad genererar en sänkt deklarerad halt och hög homogenitet. Slutsatsen drogs 
att vid en rotationshastighet på 49 rpm och blandningstid på 12 timmar är inte 
fyllnadsgraden av betydelse för den deklarerade halten läkemedel eller homogeniteten. 
 

Haltskillnad mellan skikten 
Haltskillnaden mellan de olika skikten i beredningarna kan ha uppkommit av flera 
anledningar. Med tanke på att färdiga upparbetade prover har en begränsad hållbarhet i 
rumstemperatur och att beredningarna alltid testades utifrån toppskiktet först skulle 
variationsskillnaden kunna vara en följd av att levotyroxin börjat att brytas ner under 
analysen av mitten och bottenskiktet. Det som dock till viss del dementerar denna teori är 
att nedbrytningen borde generera en nedbrytningsprodukt som kan återfinnas vid en 
annan retentionstid. En topp till följd av en nedbrytningsprodukt skulle också bli större 
för varje prov som testas från samma batch. Denna typ av topp är inget som återfinns i 
något av kromatogrammen. Ett annat tänkbart alternativ är att dammbildningen som 
skapades vid överföring av material från beredningskärlet till transportkärlet gjort att 
levotyroxinpartiklarna i större utsträckning än cellulosa virvlat upp och lagt sig på toppen 
av beredningen och på så vis orsakat en högre halt läkemedel i ytskiktet av beredningen. 
Även själva transporten i sig skulle kunna tänkas vara en orsak till att halten läkemedel 
varierar mellan skikten. Det som dock talar emot detta är att mindre partiklar vanligtvis 
rör sig nedåt i hålrum mellan större partiklar då beredningen utsätts för yttre faktorer så 
som vibrationer [6].  Eftersom cellulosan har en partikelstorleksfördelning med fler större 
partiklar skulle detta snarare gett ett omvänt resultat, det vill säga att halten läkemedel 
varit högst i botten och lägst i toppen. 
 
Variationen av halt läkemedel mellan skikten i beredningen skulle kunna ha resulterat i 
en förvrängning av den relativa standardavvikelsen, förutsatt att haltskillnaden 
uppkommit efter att beredningen färdigställts. Även detta skulle kunna vara en möjlig 
förklaring till varför tillverkningsparametrarnas betydelse för homogeniteten inte kunnat 
fastställas. Till följd av problematiken med att fastställa parametrar som har betydelse för 
homogeniteten i denna studie behövs fortsatt produktutveckling av triturationen 
levotyroxin i cellulosa.  
 

Resultatets tillförlitlighet 
Till följd av begränsningen i tid och material har inte samtliga beredningar kunnat 
produceras i flera replikat. Med tanke på de stora variationerna av homogeniteten mellan 
centerpunkterna vid analys av multivariat data samt mellan batch 17 och 19 ger detta 
svårigheter i att uppskatta resultatens tillförlitlighet. Resultatens exakthet gällande 



 

26 
 

homogenitet hade kunnat förbättras genom att göra fler provuttag från varje beredning. 
Fördelen med detta hade varit att materialåtgången inte förändrats till skillnad från om 
fler replikat av varje beredning hade tillverkats. Fler provuttag hade dock resulterat i en 
mer tidskrävande provupparbetning samt provanalys vilket inte hade varit möjligt att 
genomföra under detta projekt.  
 

Framtida produktutveckling  
Under framtida produktutveckling av triturationen levotyroxin i cellulosa föreslås en 
multivariat analys som inkluderar fler parametrar än de två som testades i denna studie. 
Detta för att i större utsträckning kunna observera parametrarnas samvariation. En 
möjlig åtgärd som skulle kunna minska risken för systematiska fel är att provuttag görs 
direkt från tillverkningskärlet. Detta eftersom överföringen av material från ett kärl till ett 
annat tros vara orsaken till haltskillnad mellan skikten samt att det till viss del kan ha 
påverkat den deklarerade halten i beredningarna. Ett liknande fenomen som överföringen 
av material resulterat i tros dock kunna uppkomma i samband med att materialet flyttas 
vid framställning av slutprodukten. Där av kan ett intresse även finnas i att jämföra 
homogenitet och halt mellan trituration och slutprodukt. 
 
Betydelsen av siktad och osiktad aktiv substans för triturationens deklarerade halt och 
homogenitet är inte relevant att testa i framtida studier. Detta till följd av att denna studie 
fastslagit att partikelstorleken på den aktiva substansen inte förändras av siktning. 
Eftersom ingen av de testade parametrarna i denna studie har kunnat förbättra 
homogeniteten i beredningen förespråkas att i framtida studier överväga att testa andra 
parametrar som till exempel andra typer av blandare. Till följd av att blandningstiden i 
denna studie inte visat någon påverkan på homogeniteten i beredningarna hade även 
kortare blandningstider än de som testades i denna studie varit av intresse att utvärdera.  

Slutsats 
Utifrån resultaten i denna studie har fastslagits att rotationshastigheten och 
blandningstiden är kritiska tillverkningsparametrar för den deklarerade halten läkemedel 
i triturationen levotyroxin i cellulosa. Vidare misstänks homogeniteten i beredningen 
påverkas av koncentrationen levotyroxin. 
 
Denna studie fastslår att en blandningstid på 12 timmar genererade en högre halt 
läkemedel för båda koncentrationerna av triturationen levotyroxin i cellulosa jämfört med 
de ursprungliga beredningarna som halt- och homogenitetbestämdes. Denna studie har 
även visat att siktning av levotyroxin är ett omotiverat steg i tillverkningsprocessen. APL 
rekommenderas därför att ta bort siktning av den aktiva substansen från 
tillverkningsprocessen samt att korta ner blandningstiden till 12 timmar. Dessa åtgärder 
kommer att korta ner tillverkningstiden vilket var ett av APL:s önskemål inför projektet.  
Fortsatt produktutveckling av triturationen levotyroxin i cellulosa förespråkas dock, till 
följd av att resultatet i denna studie inte kan förklara stora skillnader i homogenitet 
mellan likartat framställda beredningar. 
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Bilagor 
Bilaga A: SEM-bilder 

 
Figur A1. SEM-bild av mikrokristallin cellulosa PH 102. 
 

 
Figur A2. SEM-bild av mikrokristallin cellulosa PH 200. 
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Figur A3. SEM-bild av levotyroxinnatrium. 
 

 
Figur A4. SEM-bild av batch 14 (komposition tabell 4). 
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Figur A5. SEM-bild av batch 16 (komposition tabell 4). 
 

 
Figur A6. SEM-bild av batch 19 (komposition tabell 4). 
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Bilaga B: Elementär kompositionsanalys 
 

 
Figur B1. Elementär kompositionsanalys mikrokristallin cellulosa PH 102. 
 

 
Figur B2. Elementär kompositionsanalys mikrokristallin cellulosa PH 200. 
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Figur B3. Elementär kompositionsanalys levotyroxinnatrium. 
 

 
Figur B4. Elementär kompositionsanalys av batch 14 (komposition tabell 4). 
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Figur B5. Elementär kompositionsanalys av batch 16 (komposition tabell 4). 
 

 
Figur B6. Elementär kompositionsanalys av batch 19 (komposition tabell 4). 
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Bilaga C: Kartläggande kompositionsanalys av batch 19 
 

  
Figur C1. Kartläggande kompositionsanalys av kol i batch 19. 

 

 
Figur C2. Kartläggande kompositionsanalys av syre i batch 19. 
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Figur C3. Kartläggande kompositionsanalys av jod i batch 19. 
 

 
Figur C4. Kartläggande kompositionsanalys av kol, syre och jod i batch 19. 
 

 
Figur C5. Summerande spektra av kartläggande kompositionsanalys av kol, syre och jod 
i batch 19. 
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Bilaga D: Tillverkningsprotokoll  
 

Batch: Datum 

 

Tara turbulakärl: 

 

 1 procentig beredning: 

Mängd Levotyroxin= 
317

%halthaltotorkat(%)
 = 

Mängd cellulosa = 300 g - mängd Levotyroxin = 

 

0,1 procentig beredning: 

Mängd Levotyroxin= 
63,3

%halthaltotorkat(%)
 = 

Mängd cellulosa = 600 g - mängd Levotyroxin = 

 

Tara bägare (för uppvägning av cellulosa): 

 

Uppvägd mängd cellulosa: 

Uppvägd mängd Levotyroxin: 

 

Uppvägd mängd ½ cellulosa i turbulakärl: 

Uppvägd mängd ½ cellulosa + Levotyroxin i turbulakärl: 

Uppvägd mängd cellulosa + Levotyroxin i turbulakärl: 

 

Hastighet:                   rpm Kvalitet Cellulosa: 

Blandningstid:                h Siktad/osiktad Levotyroxin: 

Koncentration:                   % Fyllnadsgrad:                    % 

Starttid:  Stopptid: 

 

Slutvikt efter blandning: 

 

Tara transportkärl: 

Vikt i transportkärl: 

Materialförlust = Slutvikt – vikt i transportkärl = 
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Bilaga E: Flytförmåga 
 

 

 

Cellulosa PH 102 

Försök 
Pulverhögens 

höjd (mm) 
Pulverhögens bas 

(mm) 
Rasvinkel 

1 34 87 38,0115 

2 34 87 38,012 

3 33 87 37,185 

Medelvärde: 34 87 37,736 

 

Cellulosa PH 200 

Försök 
Pulverhögens höjd 

(mm) 
Pulverhögens bas 

(mm) 
Rasvinkel 

1 32 87 36,339 

2 32 87 36,339 

3 33 87 37,185 

Medelvärde: 32 87 36,621 

 
Rasvinkeln för de batcher som utgör ytterligheter för 

tillverkningsparametrarna  

Försök Batch 1 Batch 6 Batch 9 Batch 14 Batch 16 Batch 17 Batch 18 

1 38,012 36,339 39,611 37,185 38,012 38,012 38,012 

2 38,012 38,82 39,611 35,475 38,012 38,82 38,012 

3 38,012 38,012 39,611 35,475 37,185 38,012 37,185 

Medel: 38,012 37,724 39,611 36,045 37,736 38,281 37,736 

Cellulosa PH 102 

Försök 
Massa 
(g) 

Bulkvolym 
(ml) 

Stampvolym 
(ml) 

Bulk-
densitet 

Stamp-
densitet 

Carrs 
index 

Hausner 
ratio 

1 61,08 164 130 0,3724 0,4698 20,7317 1,2615 

2 60,06 162 129 0,3707 0,4656 20,370 1,2558 

3 60,02 162 129 0,3705 0,4653 20,370 1,2558 

Medel: 60,39 163 129 0,3712 0,4669 20,491 1,2577 

Cellulosa PM 200 

Försök 
Massa 

(g) 
Bulkvolym 

(ml) 
Stampvolym 

(ml) 
Bulk-

densitet 
Stamp-
densitet 

Carrs 
index 

Hausner 
ratio 

1 60,02 160 138 0,3751 0,4349 13,7500 1,1594 

2 60,01 162 137 0,3704 0,4380 15,4321 1,1825 

3 60,07 162 137 0,3708 0,4385 15,4321 1,1825 

Medel: 60,03 161 137 0,3721 0,4371 
14,871

4 
1,1748 
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Bilaga F: Partikelstorleksfördelning 
 

Cellulosa PH 102 Vikt (mg) D 0,1 (µm) D 0,5 (µm) D 0,9 (µm) 

Prov 1 140,8 30,930 105,730 224,842 

Prov 2 140,2 34,524 110,167 229,272 

Prov 3 140,2 34,977 112,651 236,675 

Medel 140,4 33,477 109,516 230,262 

 

Cellulosa PH 200 Vikt (mg) D 0,1 (µm) D 0,5 (µm) D 0,9 (µm) 

Prov 1 141,0 44,023 155,376 322,517 

Prov 2 140,2 44,766 158,149 329,660 

Prov 3 140,5 44,013 151,399 315,163 

Medel 140,6 44,267 154,975 322,447 

 

Siktad levotyroxin Vikt (mg) D 0,1 (µm) D 0,5 (µm) D 0,9 (µm) 

Prov 1 70,5 0,800 2,130 184,460 

Prov 2 70,5 0,798 2,154 190,998 

Prov 3 69,5 0,798 2,182 196,359 

Medel 70,2 0,799 2,155 190,606 

 

Osiktad levotyroxin Vikt (mg) D 0,1 (µm) D 0,5 (µm) D 0,9 (µm) 

Prov 1 70,0 0,850 2,352 199,376 

Prov 2 70,2 0,901 2,911 330,883 

Prov 3 70,2 0,831 2,284 196,125 

Medel 70,1 0,861 2,516 242,128 
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Bilaga G: HPLC-analys batch 1-11 
 

HPLC - analys 

Batch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tid (h) 16 16 10 22 16 10 16 10 22 16 22 

Hatighet 
(rpm) 

49 72 72 49 49 34 34 49 72 49 34 

Topp 1 92,748 90,957 91,595 93,185 94,793 95,467 96,867 95,650 90,254 93,889 95,833 

  92,690 90,933 91,420 93,050 94,858 95,209 96,772 95,298 90,052 93,940 95,726 

Topp 2 93,338 92,143 93,466 92,186 95,550 96,872 96,956 96,636 91,136 94,424 96,556 

  93,278 92,052 93,252 92,152 95,385 96,768 96,682 96,403 91,120 94,355 96,376 

Topp 3 92,053 
 

90,496 92,194 97,466 94,869 97,276 97,095 94,947 91,343 95,259 97,839 

  91,803 90,548 92,010 97,166 94,748 97,287 96,849 94,937 91,214 95,180 97,576 

Mitten 1 89,379 88,026 91,304 90,489 91,519 92,700 90,505 90,311 85,513 91,107 93,168 

  89,335 87,966 90,504 90,361 91,383 92,537 90,287 90,256 85,381 90,765 92,948 

Mitten 2 91,013 88,711 90,180 90,172 90,701 92,961 90,564 90,608 87,304 90,057 93,380 

  91,079 88,581 89,882 89,901 90,494 92,811 90,561 90,297 87,071 89,763 93,303 

Mitten 3 88,435 92,068 88,379 91,029 91,731 92,508 92,878 91,515 85,799 87,466 92,141 

  88,447 91,888 88,178 90,840 91,443 92,278 92,845 91,385 85,586 87,117 92,052 

Botten 1 89,006 91,438 88,317 88,716 89,593 90,277 94,303 89,696 87,693 90,212 93,133 

  88,629 91,271 88,222 88,454 89,491 90,027 94,112 89,684 87,405 89,990 92,854 

Botten 2 93,237 88,898 91,030 89,880 86,135 91,858 91,167 91,021 87,512 90,586 92,499 

  92,980 88,852 90,697 89,543 85,782 91,784 90,941 91,029 87,230 90,480 92,410 

Botten 3 93,254 88,041 87,529 89,285 84,174 90,435 91,712 90,590 87,283 88,889 91,676 

  92,994 87,928 87,266 89,136 84,079 93,474 91,528 90,571 87,005 88,600 91,310 

                        

Medelvärde 91,317 90,044 90,301 91,278 90,929 93,474 93,479 92,269 88,106 91,227 93,932 

Standardavvikelse 1,919 1,627 1,932 2,592 3,829 2,422 2,719 2,533 2,142 2,624 2,106 
Relativ 
standardavvikelse 2,101 1,807 2,139 2,840 4,211 2,591 2,909 2,745 2,431 2,876 2,242 
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Bilaga H: HPLC-analys batch 12-19 
 

HPLC-analys 
Batch 12 14 16 17 18 19 
Rotationshastighet 
(rpm) 

49 49 49 49 49 49 

Blandningstid (h) 16 12 12 12 12 12 

Fyllnadsgrad (%) 80 40 40 40 80 40 

Cellulosa kvalitet PH 102 PH 200 PH 102 PH 102 PH 102 PH 102 

Siktad/osiktad siktad osiktad osiktad siktad osiktad osiktad 

Halt (%) 0,1 1 0,1 1 1 1 

Topp 1 101,900 94,997 101,822 101,543 100,518 100,479 

  101,624 94,764 101,490 101,300 100,326 100,272 

Topp 2 101,908 99,053 101,823 101,698 100,268 98,642 

  101,053 98,700 101,560 101,422 100,092 98,438 

Topp 3 99,406 92,466 102,460 101,062 100,550 99,160 

  98,849 92,052 102,252 100,605 100,341 98,930 

Mitten 1 92,354 78,340 96,738 96,645 96,278 97,076 

  91,952 78,582 96,485 96,482 96,106 96,958 

Mitten 2 92,594 95,191 93,329 96,416 96,339 97,376 

  92,393 94,783 93,060 96,005 96,164 97,150 

Mitten 3 91,403 103,780 108,676 106,409 95,972 98,915 

  91,256 103,359 108,430 106,184 95,753 98,833 

Botten 1 93,434 95,495 97,168 95,978 96,029 94,275 

  93,143 95,149 96,870 96,021 95,823 94,230 

Botten 2 91,556 92,431 97,804 95,480 95,574 93,339 

  91,172 91,761 97,411 95,175 95,317 93,275 

Botten 3 93,459 96,969 97,103 95,125 93,209 95,803 

  93,213 96,547 96,895 94,999 93,032 95,566 

              

Medelvärde: 95,148 94,134 99,521 98,808 97,094 97,151 

Standardavvikelse: 4,225 6,640 4,390 3,766 2,540 2,283 

Relativ standardavvikelse: 4,441 7,054 4,411 3,812 2,616 2,350 
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