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Sammanfattning 

Tabletter är den vanligaste beredningsformen för läkemedel. De tillverkas av 
pulverblandningar som komprimeras i en tablettmaskin till en tablett. Förfalskade 
läkemedel blir vanligare i och med att handeln via internet ökar, där kan kunder helt 
anonymt beställa tabletter. Dessa beställda tabletter behöver inte vara de tabletterna 
som kunden tror sig ha köpt. Hyperspektralbildanalys i kombination med kemometri 
är en ny metod för att detektera olika kemiska strukturer och som därmed kan 
användas för att detektera förfalskade läkemedel.  
 
Syftet med arbetet är att ta reda på om metoden hyperspektral bildanalys 
tillsammans med kemometri kan detektera den kemiska sammansättningen i 
tabletter och om koncentrationen läkemedel i tabletter kan bestämmas genom 
metoden. Syftet är också att studera om skillnaderna i presstryck går att detektera 
med hyperspektral bildanalys.  
 
Tabletterna som tillverkades har scannats, och med hjälp av mjukvaruprogrammet 
Evince har olika modeller av PCA och PLS-DA arbetats fram. Modellerna som 
arbetats fram visar vilka olika innehåll som finns i tabletterna, dessa modeller går då 
att rotera så att bilden visar det som är intressant att undersöka. Den största 
skillnaden visas först. 
 
Det som detekterades med hyperspektral bildanalys i kombination med kemometri 
visar att det går att skilja tabletter med olika egenskaper åt då rätt modell används. 
Med rätt modell går det enkelt att avgöra tabletternas innehåll. Metoden kan 
användas till att skilja på den kemiska sammansättningen hos olika tabletter, olika 
koncentrationerna av aktiv substans samt olika presstryck som använts vid 
tillverkningen av tabletter.  
 
Nyckelord: Hyperspektral bildanalys, NIR, tabletter, presstryck, förfalskade 
läkemedel 
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1. Introduktion 

1.1 Tabletter 
 

Tabletter är den vanligaste beredningsformen för läkemedel 1. Det finns olika typer 
av tabletter, de som sväljs hela, tuggas, de som ska smälta i munnen eller lösas upp 
eller dispergeras i vatten. Att inta tabletter via munnen är enkelt och säkert, 
hanteringen är enkel och beredningen går att förbereda i förväg innan 
administrering. Det är rätt dos i varje tablett vilket säkerställs vid tillverkningen. 
Tabletter har en bättre fysisk och kemisk stabilitet än flytande beredningsformer och 
det går att massproducera vilket ger ett relativt lågt pris.  
 
Tillverkning av tabletter genom direktkomprimering av pulver sker i två steg, först 
blandas innehållsämnena och därefter komprimeras tabletter. Fördelarna med 
direktkomprimering mot att först granulera pulvret är kortare tid för tillverkning och 
lägre kostnad men även att frisättningen av läkemedel kan bli snabbare. Nackdelarna 
är främst tekniska som till exempel dålig flytförmåga hos pulvret och svårt att uppnå 
en homogen blandning. Pulvrets egenskaper kan göra det svårt att komprimera 
tabletter med tillräcklig hållfasthet.  
 
En tablett innehåller aktiv substans, i vissa fall flera aktiva substanser och 
hjälpämnen. Olika hjälpämnen behövs i olika mängd för att uppnå en tablett med 
önskade egenskaper för t.ex. hållfasthet och frisättning av läkemedel och för att 
underlätta tillverkningen.  
Hjälpämnen som kan ingå är:  

 Fyllnadsmedel för att tabletten ska bli hanterbar med en lämplig storlek. 

 Sprängmedel för att tabletten ska sönderfalla snabbare.  

 Bindemedel för att tabletten ska erhålla en tillräcklig hållfasthet.  

 Flytförbättrare för att underlätta fyllningen av pulver i matriserna i 
tablettmaskinen.  

 Smörjmedel för att minska friktionen mellan pulverpartiklarna och mellan pulvret 
och tablettmaskinens delar samt för att underlätta utskjutning av tabletten. 

 Antiadhesionsmedel för att minska vidhäftning av pulver i tablettmaskinens delar. 
 
Tabletter tillverkas genom att komprimera pulver. Komprimeringen sker genom att 
två stansar pressas samman i en matris och pulvret som finns mellan stansarna 
pressas samman till en tablett. Formen och storleken på tabletten bestäms av vilken 
form och storlek som matris och stansar har.  
 
Processen vid tillverkning av tabletter kan delas upp i tre steg, se figur 1. 
1. Fyllning av matrisen, pulver fylls i hålrummet genom gravitation. 
2. Tabletten bildas, stansarna pressas samman och formar en tablett. 
3. Utskjutning av tabletten, den undre stansen trycker upp den färdiga tabletten ur 
matrisen. 
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Figur 1. Visar de tre stegen vid tablettillverkning 1. Fyllning av matrisen 2. Tabletten bildas 3. 
Utskjutning av tabletten. 

 
 
Vid komprimering av pulver till tabletter kommer partiklarna att ordna om sig och 
packa sig närmare varandra och pulvret får en minskad porositet. Därefter sker en 
deformation av partiklarna. Partiklar kan förändra formen temporärt genom elastisk 
deformation eller förändra formen permanent genom plastisk deformation. Partiklar 
kan även fragmenteras för att hitta nya positioner. En partikel kan genomgå dessa 
förändringar flera gånger under en kompression. Presstrycket avgör hur mycket 
partiklarna komprimeras. Presstrycket bestäms utifrån inställningar på maskinen 
och ett ökat presstryck leder generellt till en ökad tabletthållfasthet. 
 
Det finns två typer av tablettmaskiner excenterpress och rundlöpare. 
Excenterpressen består av en matris och ett par stansar och används till mindre 
serier av tabletter, t.ex. inom forskning och utveckling av nya tablettberedningar. 
Rundlöparen består av flera matriser och stanspar, dessa är placerade i en cirkel på 
matrisbordet. Matriser, stansar och bordet roterar tillsammans under tillverkningen 
av tabletter vilket gör rundlöparen lämplig till storskalig tillverkning av tabletter. 
Antalet matriser och stansar kan variera från tre till över sextio, vilket gör att 
tablettmaskinens storlek kan anpassas till tillverkningens storlek. 
 

1.2 Förfalskade läkemedel 
 
Definitionen av förfalskade läkemedel som har arbetats fram av 
Världshälsoorganisationen (WHO), läkemedelsindustrin och läkemedelsmyndigheter 
lyder: ”En medicin som medvetet och bedrägligt är felmärkt med avseende på 
identitet och/eller ursprung. Både originalläkemedel och generika kan förfalskas. 
Förfalskade läkemedel kan vara produkter med korrekta eller felaktiga ingredienser, 
utan aktiva ingredienser, med felaktig mängd aktiva ingredienser eller med 

förfalskad förpackning” 2. Samtidigt täcker inte denna vida definition upp alla delar 
av förfalskade och farliga läkemedel, t.ex. de läkemedel som har passerat bäst före 
datum, de preparat som innehåller inaktiva substanser, läkemedel som är felaktigt 
förvarade och transporterade eller de läkemedel som är utblandande eller utspädda 

missas enligt definitionen ovan 3. 
 
Förfalskade läkemedel är ett stort problem i hela världen, det är inte känt exakt hur 
stort problemet är. Det är ett växande problem i Europa och USA, detta märks genom 
tullmyndigheternas ökande beslag av förfalskade läkemedel. Mellan 2005 0ch 2006 
ökade beslagen med cirka 2 miljoner beslagtagna förpackningar med förfalskade 
läkemedel för de europeiska tullmyndigheterna. I utvecklingsländer är det ett 
omfattande problem, i en del regioner kan det vara upp till 30 % av läkemedlen som 

är förfalskade 4,5,6,7.  
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Förfalskade läkemedel kan vara kopior av redan kända läkemedel eller så är de helt 

påhittade läkemedel 4,8. De kan innehålla fel halt av den aktiva substansen, 
antingen för mycket eller för lite av den, eventuellt finns det ingen aktiv substans 

eller så innehåller de en annan aktiv substans än den angivna 4,8,9. Förfalskade 
läkemedel kan även innehålla olika föroreningar eller giftiga ämnen. Inga 
myndigheter har kontrollerat och godkänt förfalskade läkemedel så ingen vet vilken 

kvalitet, säkerhet eller effekt dessa har 4,5,6 
 
Det finns förfalskningar av många olika sorters läkemedel och olika geografiska 
områden har olika sorters förfalskningar. De förfalskningar som förekommer är 
framförallt livsstilsläkemedel mot t.ex. fetma och erektionsproblem, dessa är 
vanligast förekommande i industriländer. I utvecklingsländer är det vanligt att 
läkemedel mot livshotande sjukdomar som malaria, HIV och TBC är förfalskade men 
även antibiotika och antiparasitmedel förfalskas och medför då allvarliga risker för 

människors liv 4,9,10. Studier visar att det är i utvecklingsländer och 
medelinkomstländer som det är vanligast med förfalskade läkemedel av alla sorter 

8,10. De som använder förfalskade läkemedel löper stora risker och kan i värsta fall 

dö, av t.ex. förgiftning eller att effekten uteblir 5.  
 
Det finns två huvudvägar för förfalskade läkemedel att nå konsumenten,  
1: att konsumenten själv handlar läkemedel av okänd kvalitet, här är det en stor 
ökning på grund av internethandel. 2: att förfalskade läkemedel kommer in på 

sjukhus och apotek genom den legala distributionskedjan 5. I Sverige är det liten 
sannolikhet att det finns förfalskade läkemedel i den legala distributionskedjan. Men 
det finns risk att de kan komma in då det fortfarande är få kontrollsystem, det har 
förekommit fall och det kan finnas ett mörkertal. Distributionen av läkemedel är 
komplex och har förändrats, Sverige anpassas till Europa vilket kan öka sårbarheten. 
Dessutom är parallellhandeln med läkemedel en riskfaktor för att förfalskade 

läkemedel ska kunna komma in i den legala distributionskedjan 11.  
 
Internet har gjort det möjligt att kommunicera över hela världen och 
informationsutbytet har förbättrats, och det har blivit lättare att köpa och sälja varor 

12. Handeln via internet har gjort det lättare att sälja förfalskade läkemedel. Det 
finns internetapotek som är seriösa och lagliga men det flesta som finns är illegala 

5. I en granskning av webbsidor gjord av Läkemedelsverket 2008 fann de att två 
tredjedelar av de granskade webbsidorna bedrev olaglig läkemedelsförsäljning som 

riktades mot svenska konsumenter 5. 2007 visade en studie att av 187 webbsidor 
som analyserades var det 84 % av dessa som sålde receptbelagda läkemedel utan att 

det krävdes något recept av kunden 12. Gemensamma risker för dessa illegala 
internetapotek är att kunden inte träffar någon läkare eller får någon farmaceutisk 

rådgivning innan köp av läkemedel 5,12. Då kunden inte får någon konsultation 
angående medicineringen kan det medföra att kunden får olämpliga läkemedel 
och/eller att det blir fel dos till kunden. Interaktioner och biverkningar med andra 
läkemedel som kunden redan har tas inte hänsyn till och dessutom kan läkemedlen 

vara förfalskade 12. Fler och fler människor använder sig av internet för att få 
medicinska råd och köpa läkemedel, så länge detta görs via licenserade och lagliga 

internetapotek medför detta ingen ökad risk för kunden 12 men då det finns många 

illegala internetapotek och dessa kan vara svåra att skilja från de lagliga 5 blir det 
svårt för kunden att avgöra vilket som är lagligt eller inte. Många gånger är det 
receptbelagda läkemedel som säljs direkt till kunder utan att det finns något recept 

eller att recept skrivs ut utan tillstånd 5,12. De illegala internetapoteken kan se 
väldigt professionella ut. Det som ger trovärdighet kan vara att det finns en bild på en 
läkare med vit rock och att inköpen kan betalas med alla kontokort. Ofta saknas dock 
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kontaktuppgifter till företaget. Det kan finnas möjlighet att fråga en läkare men det 
kostar pengar, det finns intygsreklam där nöjda kunder citeras och därmed invaggas 
kunden i falsk trygghet, kunden får ställa sin egen diagnos via frågeformulär på 
webbsidan, det läkemedel som säljs känner kunderna igen, frågan är om det är äkta? 

5. Genom att det kan finns frågeformulär som ska fyllas i som konsultation innan 
kunden får köpa något läkemedel som är receptbelagt kan det kännas tryggare för 

kunden 12.  
 
Genom att först kontrollera om webbplatsen är godkänd går det att köpa läkemedel 
säkert via internet. Det finns en nationell apotekssymbol (figur 2) för de webbsidor 
som har tillstånd av Läkemedelverket för att sälja läkemedel. Den internationella 
symbolen för apotek är ett grönt kors och den nationella är variant av det gröna 

korset 6. Det gröna korset ska synas tydligt på webbplatsens startsida så att 

kunderna kan avgöra direkt om det är en godkänd webbplats 5. 
 

 
Figur 2. Ett exempel på den nationella symbolen för godkända internetapotek och apotek. 
Källa www.lakemedelverket.se. 

 
Antalet webbsidor som säljer läkemedel ökar ständigt och dessa drivs över hela 
världen, majoriteten av dessa är illegala och de skickar sina produkter till kunder 

över hela världen 12. De som driver dessa illegala internetapotek är ofta kriminella 

och intresserade av att tjäna pengar 8,12,13. Internet har gjort det lätt för dem som 
driver dessa webbsidor, det är lätt att öppna och stänga sidorna ofta och att använda 

sig av olika sätt för att dölja vem som står bakom dessa 3. Genom att dölja vem det 
är som står bakom webbsidorna blir det svårt att få tag i de ansvariga personerna och 
ställa dem inför rätta. 
 
Förfalskade läkemedel innebär alltid risk då det inte är känt var de kommer ifrån 

12. De är sällan effektiva och de kan ha allvarliga biverkningar 10. Över 50 % av de 

läkemedel som säljs via illegala internetapotek är förfalskade 12.  
 
I Sverige är det Tullverket som kontrollerar alla varor som passerar gränsen in eller 
ut ur landet. Där ingår även internetbeställda läkemedel som kan vara olagliga eller 

förfalskade 10. Ett internationellt samarbete som Interpol korordinerar kallas 
Pangea och är en vecka om året då åtgärder vidtas mot den olagliga försäljningen av 
läkemedel via internet och riskerna med att köpa läkemedel via internet belyses 

11,7. Operation Pangea V som pågick mellan 25 september och 2 oktober 2012, gick 
100 länder samman och totalt beslagtogs över 3,7 miljoner tabletter, 18000 
webbplatser stängdes ned och med varierande uppgifter greps det mellan 79 och 86 
personer i samarbetet mellan polisen, tullen och de nationella 

läkemedelstillsynsmyndigheterna 10,11,14. I Sverige stoppades cirka 20000 
tabletter av Tullverket under den här operationen, det beslagtogs olika tabletter med 
innehåll av narkotikaklassade läkemedel, potensmedel och bantningsmedel, och det 

hittades även antibiotika 10. Framförallt handlade det om läkemedel som sålts 
olagligt via internet, de vanligaste avsändarländerna var Thailand, Indien och 
Turkiet. Det är inte tillåtet att föra in läkemedel som privatperson med posten till 
Sverige från något land utanför EES oavsett om det är receptbelagt eller receptfritt. 
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För Sverige var det tredje året som Tullverket deltog i den internationella insatsen 

Pangea och människor fortsätter handla läkemedel via internet trots riskerna 14. 
 

1.3 Nära infraröd spektroskopi (NIRS) och hyperspektral blidanalys med 
kemometri 
 
Spektroskopi används inom flera olika analysmetoder och tillämpar elektromagnetisk 

strålning (ljus) eller partikelstrålning för att undersöka olika material 15. Den 
elektromagnetiska strålningen delas upp i olika spektrum, efter våglängd, frekvens, 
massa, energi, hastighet och andra variabler som kan undersökas. Växelverkan 
mellan elektromagnetisk strålning och materia beror på strålningens våglängd eller 
frekvens som är direkt relaterad till strålningens energi, en högre energi gör att fler 
detaljer kan undersökas. 
 
Nära infraröd (NIR) är en del av det elektromagnetiska spektrumet. Regionen mellan 
780nm och 2500nm definieras ofta som NIR-området, vilken ligger mellan det 

visuella och det infraröda våglängdsområdet 16,17. När elektromagnetisk strålning 
träffar molekyler kan strålningen antingen absorberas, spridas eller delvis absorberas 

och delvis spridas 17. Molekyler som absorberar strålningsenergi exciteras till en 
högre energinivå. Alla kemiska enheter har en grundläggande vibrationsfrekvens, 

som är specifik för varje kemisk struktur 18. Det går att identifiera och karaktärisera 
olika provers fysiska egenskaper genom att använda NIR spektroskopi. Absorptionen 
av NIR-ljus beror på vibrationerna i den kemiska strukturen. Viktiga bindningar som 
relateras till övertoner (vibrationer) och kombinationsvibrationer är -CH, -OH, -NH 
och -SH. När molekyler absorberar energi i NIR-regionen sker ofta en övergång 

mellan olika energinivåer för molekylen 17. Då en provyta belyses av NIR-strålning 
sker flera olika processer, strålningen absorberas av molekylerna i provet, stålningen 
kommer att spridas i olika riktningar på ett oförutsett sätt och en del av strålningen 
kommer att reflekteras direkt vid ytan av provet. Det komplexa fenomenet diffus 
reflektans mäts och då inhämtas information om den kemiska sammansättningen i 
provet till följd av de specifika absorptionsbanden för de olika molekylerna. 
Spridningen av ljuset ger fysikalisk information om provet som partikelstorlek, 
partikelform och avståndet mellan partiklarna. Direktreflektion av ljuset ger ingen 
information alls. 
 

Traditionellt används en-punkts NIRS som genererar ett genomsnittsspektrum 19. 
Resultatet speglar en genomsnittlig sammansättning av provet. Nackdelen med det är 
att man får lägre känslighet och missar den spatiala distributionen/informationen av 
de olika föreningarna i provet. 
 

NIR hyperspektral bildanalys är en teknologi på framväxt 19. De senaste framstegen 
för spektroskopiska tekniker har gjort det möjligt att registrera både spektral (kemisk 
sammansättning) och spatial (fysisk lokalisering) information samtidigt. Resultatet 
är spektroskopiska bilder som har två dimensioner av spatial information och en 
dimension med spektral information. Detta är en sammansmältning av NIRS och 
bildanalys. Varje inmätning resulterar i en hyperspektral datakub som innehåller 
tusentals till hundratusentals spektra eller observationer beroende på vilket 
instrument som används. En viktig del av hyperspektral bildanalys är att processa 
den hyperspektrala kuben, som kan vara mycket stor och därför datorkrävande. Det 
viktigaste steget i processningen är datareducering med hjälp av kemometriska 
metoder. 
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Kemometri är en relativt ny vetenskap 16, där matematiska och statistiska metoder 

används för att utvinna relevant information 18. Det är även ett viktigt verktyg för 
datareducering, där flera dimensioner reduceras ner till ett fåtal. Kemometri är 
nödvändigt inom NIRS för att komprimera och modellera numerisk data till 
meningsfull och användbar information som går att tolka. Kemometri har stort fokus 

på grafisk visualisering av resultat 20. 
 
Idag används hyperspektral bildanalys inom en mängd olika områden som bland 
annat läkemedelstillverkning, kriminalteknik för snabb identifiering av beslag som 
till exempel illegala substanser eller läkemedel, förfalskningar, sprängmedel, och 
livsmedelstillverkning för att optimera och säkerställa en jämn produktkvalitet då det 

går att upptäcka variationer i innehållet i ett tidigt stadium 21.  
 

2. Syfte 

Syftet är att ta reda på om metoden hyperspektralbildanalys tillsammans med 
kemometri kan detektera den kemiska sammansättningen i tabletter och om 
koncentrationen läkemedel i tabletter kan bestämmas genom metoden. Syftet är 
också att studera om skillnaderna i presstryck går att detektera med 
hyperspektralbildanalys.  
 
 

3. Material och metod 

3.1 Material 
 
De material som används till att tillverka tabletter var de aktiva substanserna 

ibuprofen och koffein och fyllnadsmedel Tablettose100 - laktosmonohydrat och 
Avicel PH102 - mikrokistallin cellulosa samt smörjmedel magnesiumstearat.  
 

3.2 Metod för pulverblandning 
 
En planetblandare (Kenwood) användes för att tillverka pulverblandningarna. 
Planetblandarens storlek avgjorde totalmängden pulver, varje blandning bestämdes 
till 200 g. För att få en acceptabel homogenitet hos pulverblandningarna bestämdes 
blandningstiden till 1 timme, med hastighet 2 på planetblandaren. Var tjugonde 
minut stannades blandaren och det pulver som fastnat på insidan av 
blandningskärlets väggar skrapades ned. Efter sista nedskrapningen tillsattes 
smörjmedel och det blandades i 1 minut. Sedan överfördes pulverblandningen till 
förvaringskärl i lämplig storlek och förslöts i väntan på tablettillverkning. 
 
Beräkningar för 200 g pulverblandning utfördes för 1 %, 2 % och 5 % aktiv substans 
och fyllnadsmedel. Andelen magnesiumstearat i blandningarna var 0,5 %. Tabell 1 
visar vilka mängder av varje ingrediens som användes till varje pulverblandning. 
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Tabell 1. Mängden ingredienser i 200 g pulverblandning då mängden aktiv substans var 1 %, 2 
% eller 5 % 

 

 Aktiv substans Fyllnadsmedel Smörjmedel 0,5 % 
    
1 % 2 g ibuprofen 197 g laktos 1 g magnesiumstearat 
2 % 4 g ibuprofen 195 g laktos 1 g magnesiumstearat 
5 % 10 g ibuprofen 189 g laktos 1 g magnesiumstearat 
    
1 % 2 g ibuprofen 197 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
2 % 4 g ibuprofen 195 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
5 % 10 g ibuprofen 189 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
    
1 % 2 g koffein 197 g laktos 1 g magnesiumstearat 
2 % 4 g koffein 195 g laktos 1 g magnesiumstearat 
5 % 10 g koffein 189 g laktos 1 g magnesiumstearat 
    
1 % 2 g koffein 197 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
2 % 4 g koffein 195 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
5 % 10 g koffein 189 g cellulosa 1 g magnesiumstearat 
 
För de rena materialen användes 50 g substans (laktos, cellulosa, koffein och 
ibuprofen) och 0,25 g smörjmedel tillsattes. Vid blandningen av pulver användes 
hastigheten 2 på planetblandaren och blandningstiden var 1 minut. Då mängden 
pulver i planetblandaren var liten så blandades det extra för hand med skrapkort 
innan överföring till förvaringskärl. Tabell 2 visar mängden rena material och 
smörjmedel. 
 
Tabell 2. Blandningarna med rena material och smörjmedel1 

 
Rena material  Smörjmedel 0,5 % 
  
50 g ibuprofen 0,25 g magnesiumstearat 
50 g koffein 0,25 g magnesiumstearat 
50 g laktos 0,25 g magnesiumstearat 
50 g cellulosa 0,25 g magnesiumstearat 
 
1 Här blev det fel med mängden vid uppvägning av rena material, i stället för att väga upp 
49,75 g så vägdes det upp 50 g. Detta resulterade i att det inte blev 0,5 % magnesiumstearat 
utan 0,4975 %, felet är dock så litet att det inte har någon praktisk betydelse. 

3.3 Metod för tablettillverkning 
 
Tabletter tillverkades med tablettmaskin modell Korsch PH 106-2. Då det inte finns 
någon mätare som visar själva presstrycket vid tablettering ställdes i stället höjden på 
tabletterna in. Även vikten på tabletterna ställdes in genom att justera fylldjupet. 
Dessa inställningar var sedan konstanta under hela tablettillverkningen.  
 
För varje pulverblandning inklusive de rena materialen tillverkades minst 50 stycken 
tabletter. Mellan varje blandning rengjordes tablettmaskinen med hjälp av 
dammsugare och avtorkning med torrt papper och 20-30 tabletter kasserades innan 
insamling av tabletter för analys.  
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En serie tabletter med fyra olika presstryck tillverkades genom att justera höjden på 
tabletterna. Här användes blandningen med koffein 2 % med cellulosa. Det 
tillverkades cirka 40 stycken tabletter vid varje presstryck. Mellan de olika trycken 
kasserades 10-15 stycken tabletter för att säkerställa att tabletterna som insamlades 
hade tillverkats vid det nya trycket. 
 

3.4 Analys av tabletter 
 

3.4.1. Tablettvikt och tabletthöjd 

 
För de olika omgångarna med tabletter som tillverkats har höjden och vikten mätts 
på tio stycken för att kunna beräkna medelvikt och medelhöjd hos tabletterna. 
 

3.4.2. Hyperspektral bildanalys 

 
Med hjälp av företaget UmBio analyserades de tillverkade tabletterna genom 
hyperspektral bildanalys i kombination med kemometri. 50 stycken tabletter av varje 
blandning inklusive tabletterna med enbart rena material analyserades. För 
tabletterna i presstrycksserien analyserades 30 stycken. 
 
För att extrahera information samt reducera ner antal dimensioner från 
hyperspektral NIRS data användes de kemometriska metoderna 
principalkomponentanalys (PCA), projektioner på latenta strukturer (PLS) och 
projektioner på latenta strukturer med diskriminant analys (PLS-DA). 
 
PCA är en projektionsmetod som används för att utvinna och synliggöra systematisk 
variation ur stora mängder data som insamlats. Målet med PCA är att få en överblick 
över dominerande trender och mönster men även för att bestämma den 

underliggande dimensionaliteten 17. Den första principialkomponenten är 
orienterad i riktningen som beskriver den största variationen och den andra 
principialkomponenten placeras vinkelrätt (ortogonalt) mot den första och därefter i 
den riktning som ger störst variation bland datapunkterna. Samma princip används 
till efterföljande principialkomponenter, vinkelrätt mot föregående och i riktningen 
som ger störst variation hos datapunkterna. Den största variationen beskrivs med 
principialkomponent ett och sedan i avtagande ordning av andra, tredje, fjärde och så 
vidare. 
 
PLS är en utvidgning av PCA genom att två block av data dessutom ska relateras till 
varandra. PLS innehåller två typer av variabler och benämns ofta som x- och y-

variabler 17.  
 
PLS-DA används för att separationer mellan olika grupper som observerats med PCA 
ska bli tydligare. Genom att rotera PCA komponenter är önskan att uppnå en 
maximal separation mellan olika klasser och förstå vilka variabler som skiljer dessa 

klasser åt 22.  
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4. Resultat  

4.1 Tablettvikt och tabletthöjd 
 
Tablettvikt och tabletthöjd för de olika materialen och blandningarna redovisas i 
tabell 3 och 4.  
 
Tabell 3. Medelvikt och medelhöjd för de olika tabletterna 

 
Blandning/material Tablettvikt (g) Tabletthöjd (mm) 
koffein 1 % med cellulosa 0,251  4,28 
koffein 1 % med laktos 0,369  5,16 
koffein 2 % med cellulosa 0,252  4,32  
koffein 2 % med laktos 0,38o   5,29 
koffein 5 % med cellulosa 0,251   4,36 
koffein 5 % med laktos 0,385  5,40  
ibuprofen 1 % med cellulosa 0,248  4,42 
ibuprofen 1 % med laktos 0,387 5,41 
ibuprofen 2 % med cellulosa 0,251   4,43  
ibuprofen 2 % med laktos 0,384  5,38 
ibuprofen 5 % med cellulosa  0,251  4,42 
ibuprofen 5 % med laktos 0,384  5,31  
cellulosa 0,230   4,08 
laktos 0,369  5,26  
koffein  0,144   3,04  
ibuprofen 0,311   5,17  
 
 
Tabell 4.  Vikt och höjd för tabletterna kompakterade vid olika presstryck. Blandningen 
innehåller koffein 2 % i cellulosa. 

 
Presstryck Tablettvikt (g) Tabletthöjd (mm) 
1 0,242  3,76  
2 0,250 3,91 
3 0,247   4,05 
4 0,246  4,13 
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4.2 Hyperspektral bildanalys 
 
Med hjälp av Umbio har de tillverkade tabletterna analyserats och resultaten 
bearbetades med mjukvaruprogrammet Evince. De hyperspektrala bilderna 
förvärvades med Umbios short wave infrared (SWIR) linje skannande kamera 
(Umbio AB, Umeå, Sverige). Kamerauppställningen inkluderar en spektrograf, 
objektiv, halogenbelysning och provtransportör. Samtliga prover illuminerades med 
diffus reflektans i det spektrala SWIR intervallet 1000 - 2500 nm i 6-nm steg och 
med en bildfrekvens (frame rate) på 100 Hz. Synfältet (FOV) var inställt på 100 mm 
med en bildstorlek på 320 pixlar x 256 våglängder, vilket ger en pixelstorlek på 0.3 x 
0.3 mm. Den genererade hyperspektrala bildkuben var därefter omräknad 
automatiskt till pseudo-absorbans samt bearbetades i Evince v.2.5.6 (hyperspektral 
bildanalys mjukvara, Umbio AB, Umeå, Sverige) 
 

4.2.1 Koncentrationer  

 
Figur 1 visar samtliga inmätta tabletter importerades via multi-import in i Evince för 
databearbetning. Det är totalt 600 tabletter. Ibuprofen i cellulosa eller laktos och 
koffein i cellulosa eller laktos, alla koncentrationerna 1 %, 2 % och 5 % finns med i 
modellen. En PCA genererade en bra modell . PCA modellen har genererat fem 
komponenter (figur 3, längst upp till höger). R2X = 0.99  och Q2X = 0.99, dvs. 
modellen är mycket bra. Distance to Model (DmodX) visar observationernas 
(tabletternas) avstånd från modellplanet (figur 3, ovan till vänster). Det kritiska 
gränsvärdet ligger kring 1.6. Några enstaka observationer ligger över gränsvärdet 
men ingen bedöms vara en ”outlier” och därför exkluderas ingen. Loading linjeplott 
(p1) förklarar variationen i t1 (första komponenten i Score plotten till höger) (figur 3, 
nedan till vänster). Score plott (t1/t2) visar den geometriska spridningen av de olika 
materialen i modellrymden (figur 3, nedan till höger). T1 förklarar drygt 90 % av 
variationen och separerar i två kluster som visar sig vara bulkmaterialen cellulosa och 
laktos. Detta syns tydligt i figur 2. T2 beskriver ca 7 % av variationen och separerar de 
olika läkemedelskoncentrationerna Det finns även mindre skillnader i den andra 

principialkomponenten t2 men dessa är mindre. 
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Figur 3. Visar en bra modell, enligt PCA model - overview är det fem komponenter som ligger 
nära 1 vilket är bra. Distans to model visar att det är samlade observationer det ska inte vara 
spretigt. Loading förklarar variationen för t1 i scoremodellen till höger. Antal komponenter 
(A) = 5, R2X_cum = 0,99, Q2X_cum = 0,99, N = 600 (observationer), K = 225 (våglängder), 
Spektral förbehandling: Ctr (centrerat), SNV (standard normal variate), Savitsky-Golay 2:a 
derivata. 
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I figur 4 visas den största skillnaden mellan tabletterna som ligger i t1, i 
scoremodellen, det som skiljer tabletterna åt med ca 92 % är fyllnadsmedlen. Dessa 
är färgade med olika färg för att förtydliga skillnaden mellan tabletterna. Skillnaden 
ger upphov till två olika grupper, en med cellulosa och en med laktos.  
 

 
 
Figur 4. Visar tydligt den största skillnaden mellan de två grupperna, fyllnadsmedlen cellulosa 
och laktos i olika grupper. 
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För att ytterligare skilja på tabletterna jämförs principialkomponent 2 och 3, detta 
visas i figur 5. Loadingmodellen visar på skillnaderna för t2 i scoremodellen, ungefär 
7 %. Skillnaden mellan tabletterna är de aktiva substanserna ibuprofen och koffein. 
Den geometriska spridningen ses från ett annat håll jämfört med figur 3 och 4, och 
jämförelsen blir på nästa komponent som skiljer tabletterna åt, de aktiva 
substanserna. 
 

 
 
Figur 5. Visar det som skiljer tabletterna åt med ungefär 7 % är de aktiva substanserna, 
ibuprofen eller koffein. 

 



14 
 

I figur 6 är det ytterligare ett steg för att skilja tabletterna åt är att jämföra t2 med t4, 
då får tabletterna en annan geometrisk spridning. Det ger en annan bild som då visar 
spridningen mellan de olika koncentrationerna. Det är mest uttalat för koffein, det 
syns att 5 % är skiljt från 1 % och 2 %. Även om 1 % och 2 % koffein ligger nära 
varandra så syns en trend att 2 % ligger närmare 5 % än vad 1 % gör. För ibuprofen 
syns inte denna skillnad i det här perspektivet, det går bara att skilja ibuprofen från 
koffein. 
 

 
 
Figur 6. Till vänster är det loading som visar på skillnaderna för t4 i score modellen. Score 
modellen visar skillnader för olika koncentrationer av koffein, för ibuprofen så är det ingen 
tydlig skillnad i koncentrationerna. 
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PLS-DA modellen som visar koncentration för alla tabletter, modellen i figur 7 visar 
600 tabletter med alla koncentrationer för ibuprofen och koffein med både cellulosa 
och laktos. Det är ett exempel på en dålig modell, R2Y = 0,35 och Q2Y = 0,34 visar 
att förklaringsgraden för modellen inte är bra. Det finns inga ordentliga separationer 
mellan de olika blandningarna. 
 

 
 
Figur 7. Visar ett exempel på en dålig modell då staplarna i oveview når till 0,35 vilket gör att 
det inte går att använda modellen för att skilja de olika koncentrationerna och ämnena. 
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Figur 8 visar PLS-DA för koffein 5 % i både cellulosa och laktos och ibuprofen 5 % i 
både cellulosa och laktos. 200 tabletter har observerats, och de är uppdelade i tydliga 
kluster för de olika fyllnadsmedlen och är väl avgränsade i den geometriska 
spridningen ovan till vänster. Fyra komponenter har genererats av PLS-DA modellen, 
R2Y = 0,96 och Q2Y = 0,96 visar att förklaringsgraden för modellen är bra. 
Jämförelsen ligger här mellan t1 och t2.  
 

 
 
Figur 8. Ovan till vänster syns det att de olika grupperna är väl separerade mellan både aktiv 
substans och fyllnadsmedel. Nedan till vänster visar att den här modellen är bra, staplarna i 
overview är närmare 1.  

 
 
När jämförelsen ligger mellan t1 och t4 för samma PLS-DA modell som i figur 8, ser 
den geometriska spridningen ut som i figur 9. Synvinkeln för modellen blir från ett 
annat håll och den största skillnaden blir då de två olika fyllnadsmedlen, cellulosa 
och laktos vilket syns i scoremodellen. Skillnaden i t1 ligger på 86,5 % för tabletterna. 
 

 
 
Figur 9. Modellen visar att det är skillnader mellan t1 och t4, tabletterna är uppdelade efter 
fyllnadsmedlen laktos och cellulosa. 
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Ytterligare en synvinkel för PLS-DA modellen från figur 8, jämförelsen ligger mellan 
t2 och t3 och då ser den geometriska spridningen ut som i figur 10, den stora 
skillnaden ligger här mellan de olika aktiva substanserna. Koffein är något mer 
utspritt jämfört med ibuprofen som ligger mer samlat i den geometriska spridningen. 
Skillnaden i t2 ligger på 13 % för tabletterna. 
 

 
 
Figur 10. Jämförs t2 och t3 ser den geometriska spridningen annorlunda ut. Resultatet blir att 
separationen ligger mellan koffein och ibuprofen. 

 
 
Figur 11 visar en kalibreringsmodell, för att kunna prediktera var okända tabletter 
hamnar i modellen. Totalt är det 180 tabletter och det är 45 stycken i varje grupp. 
Modellen har fyra komponenter, R2Y = 0,96 och Q2Y = 0,96 ger en bra 
förklaringsgrad för modellen. Tabletterna får en geometrisk spridning från varandra 
för både aktiv substans, fyllnadsmedel och koncentration. Jämförelsen ligger mellan 
t2 och t3. 
 

 
 
Figur 11. Det syns tydligt att tabletterna hamnar i olika grupper beroende på aktiv substans 
och fyllnadsmedel.  
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För att prediktera innehållet i okända tabletter användes kalibreringsmodellen i figur 
11. Sedan scannas ett antal okända tabletter. För att få rätt geometrisk spridning 
används jämförelsen för t2 och t3 för tabletterna. De två modellerna läggs sedan 
ovanpå varandra och de okända tabletterna (öppna fyrkanter) kommer att synas där 
de har liknande egenskaper. I figur 12 syns det att de okända tabletterna fem i varje 
grupp samlas inom normal spridning för referens tabletterna. De grupperar sig efter 
en aktiva substansen. 
 

 
 
Figur 12. Prediktion av okända tabletter, de öppna fyrkanterna, 5 stycken i varje grupp. Dessa 
hamnar bra i förhållande till övriga tabletter i gruppen de hör till efter aktiv substans och 
fyllnadsmedel. 
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Figur 13 visar att med en kalibrerad PLS-DA modell går det att prediktera in ett okänt 
prov, här visas både en vanlig bild där det syns att tabletterna ser identiska ut samt 
hur den klassificeras med hjälp av PLS-DA modellen. I PLS-DA modellen syns det att 
tabletterna har fått olika färg beroende på dess aktiva substans och vilken 
koncentration det är av denna. 
 

 
 
Figur 13. Till höger är det en vanlig bild av ett antal tabletter som ser identiska ut, och till 
vänster en bild som med hjälp av prediktion visar innehållet i tabletterna vilket skiljer dem åt. 
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4.2.2 Tryck 

 
PCA modeller för tryckserien med fyra olika tryck togs fram och importerades i 
Evince för bearbetning. Blandningen innehöll koffein 2 % i cellulosa. 
 
 
I figur 14, ovan till vänster, syns det en RGB-bild som visar de fyra inmätningarna i 
oprocessat skick. Nedan till vänster syns de fyra inmätningarna i en contour plott 
efter PCA modellering. Scatter plotten, ovan till höger, är direkt korrelerad med 
Contour plotten och visar samtliga observationer/pixlar. Den lilla röda punkten i 
scatter-svärmen är själva tabletterna det övriga är bl.a. bakgrund som ska tas bort. I 
detta läge är modellen relativt bra, tre komponenter och med ett R2X värde på ca: 
0.65 (figur 14, nedan till höger) 
 

 
 
Figur 14. Visar olika modeller av tryckserien. Ovan till vänster hur bilden ser ut innan 
mjukvaran har bearbetat bilden. Ovan till höger är en modell av hela bilden endast den röda 
pricken är tabletterna och det övriga är bakgrund som ska redigeras bort med hjälp av 
mjukvaran. Nedan till vänster är det en 2-dimentionell bild av tabletterna, bakgrunden ska 
redigeras bort. Nedan till höger är en bild för overview, vilket visar på en relativt bra modell. 
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Efter bearbetning av fyra inmätta datafiler ser modellerna för kontur och scatter ut 
som i figur 15. Jämfört med figur 14 är det mindre som stör, bara det som är 
intressant finns med. Bakgrunden är borta, tabletterna har lite olika färg för de olika 
trycken. Scatterplotten visar endast ett kluster i t1/t2, vilket visar att tabletterna har 
samma innehåll även om de finns färg skillnader mellan de olika presstrycken för 
tabletterna. 
 
 

 
 
Figur 15. Efter bearbetning av data är endast tabletterna kvar. I contour plotten till vänster 
kan skillnader mellan tabletterna urskiljas även om den motsvarande scatter plotten visar 
endast ett kluster.  
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I figur 16 visas en PCA modell, som visar objektnivå istället för pixelnivå på 
tabletterna. Varje tablett blir ett objekt med ett medelvärdesspektrum. Modellen 
genererade tre komponenter, R2X=0.88, Q2X=0.97 (figur 16, ovan till vänster). 
Loading plotten, p1, visar vilka våglängder som påverkar variationen i komponent 1. 
Den korresponderande Score plotten, t1/t2, synliggör variationen mellan 
tablettobjekten. Tryck 4 (grön) är separerat från de tre övriga trycken vilket kan ses 
nedan till höger i figur 16. Tryck 2 (röd) är spritt mellan både tryck 1 (turkos) och 
tryck 3 (blå). 
 

 
 
Figur 16. Ovan till vänster det är en bra modell med 3 komponenter, höga staplar närmare 1. 
Ovan till höger visar variationen för t1 i score modellen. Nedan till vänster i distance to model 
är de flesta värdena samlade under gränsvärdet. Och i score modellen är det t1 och t2 som 
jämförs och det är bara tryck 4 som står för sig i den geometriska spridningen medan de 
andra inte är avgränsade från varandra. 
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I figur 17 visas PLS-DA som används för att skapa tydligare separation mellan 
trycken. Modellen är på objektnivå, en överblick för alla olika trycken. 
Översiktsbilden, ovan till vänster, visar en modell med fem komponenter. R2Y är 
drygt 0.5 och Q2Y är kring 0.4 – d.v.s. förklaringsgraden av modellen är inte speciellt 
bra vilket inte heller den prediktiva förmågan är. Därför väljs tablettobjekt med två 
olika tryck ut och jämförs. 
 

 
 
Figur 17. Modellen är inte bra då nästan ingen av staplarna når över 0,5 för någon av 
komponenterna. Ovan till vänster en mindre bra modell, alla staplarna är låga för de fem 
komponenterna. Nedan till vänster endast tryck 4 är separerad från övriga tryck. 
Nedan till höger, ingen tydlig skillnad mellan de olika grupperna av tabletter. 
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Figur 18 visar en PLS-DA modell för jämförelse mellan tryck 3 och 4. Modellen 
resulterade i fem komponenter och ett R2X=0.92, R2Y=0.97, Q2Y=0.96. Weights 
plotten (w*c), ovan till höger, visar sambandet mellan X (observationer/tabletter) 
och Y (tryck). Scatter plotten (t1/t3) visar en mycket god separation mellan tryck 3 
och tryck 4, och observed vs calculated visar att de faktiska värdena (observed) och de 
beräknade värdena (calculated) överensstämmer bra då det är en total separation 
mellan trycken. 
 

 
 
Figur 18. För jämförelsen mellan tryck 3 och 4 blir det en bra modell vilket syns ovan till 
vänster, staplarna är nära 1 för de fem komponenterna. Nedan till vänster syns att de två 
trycken är väl separerade från varandra och nedan till höger den geometriska spridningen är 
väl separerad och visar t1 och t2. 
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Figur 19 visar en PLS-DA modell för jämförelse mellan tryck 1 och 3. Modellen 
resulterade i fem komponenter och ett R2X=0.93, R2Y=0.86, Q2Y=0.79. Weights 
plotten (w*c), ovan till höger, ger visar sambandet mellan X (observationer/tabletter) 
och Y (tryck). Scatter plotten (t1/t3)visar ingen total separation mellan tryck 1 och 
tryck 3, och observed vs calculated visar att de faktiska värdena (observed) och de 
beräknade värdena (calculated) ligger ganska nära varandra. 
 

 
 
Figur 19. PLS-DA modell för jämförelse mellan tryck 1 och tryck 3. Ovan till vänster visar en 
bra modell då alla staplarna över 0,5 för komponenterna. Nedan till vänster, trycken är skilda 
åt men det är inte mycket som skiljer. Nedan till höger i modellen syns det att några av 
tabletterna i de olika trycken överlappar varandra. 
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I Figur 20 är det PLS-DA modell för jämförelse mellan tryck 1 och 4. Modellen 
resulterade i fem komponenter och ett R2X=0.95, R2Y=0.98, Q2Y=0.97. Weights 
plotten (w*c), ovan till höger, ger visar sambandet mellan X (observationer/tabletter) 
och Y (tryck). Scatter plotten (t1/t2)visar en mycket god separation mellan Tryck 1 
och Tryck 4, och observed vs calculated visar att de faktiska värdena (observed) och 
de beräknade värdena (calculated) överensstämmer bra då det är en total separation 
mellan trycken. 
 

 
 
Figur 20. Modell för jämförelse mellan tryck 1 och tryck 4. Ovan till vänster visar en bra 
modell, alla staplarna närmare 1 för de fem komponenterna. Nedan till vänster trycken 
ordentligt separerade. Nedan till höger tydlig skillnad mellan de olika grupperna av tabletter. 
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Figur 21 visar en PLS-DA modell för jämförelse mellan tryck 2 och 3. Modellen 
resulterade i fem komponenter och ett R2X=0.92, R2Y=0.86, Q2Y=0.78. Weights 
plotten (w*c), ovan till höger, ger visar sambandet mellan X (observationer/tabletter) 
och Y (tryck). Scatter plotten (t1/t4)visar ingen total separation mellan tryck 2 och 
tryck 3, och observed vs calculated visar att de faktiska värdena (observed) och de 
beräknade värdena (calculated) ligger ganska nära varandra. 
 

 
 
Figur 21. Modell för jämförelse mellan tryck 2 och tryck 3. Uppe till vänster visar en ganska 
bra modell, närmare 1 för staplarna. Nere till vänster, det är ingen stor skillnad mellan de 
olika trycken. Nere till höger, det syns i modellen att tabletterna med olika tryck överlappar 
varandra. 
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4.2.3 Rena material 

 
I figur 22 har PCA reducerat bort all data som inte hör ihop med tabletterna 
(bakgrund etc.) och resultatet i figur 22 visar de fyra avbildade tablettyperna i 
konturplotten (till vänster) kopplade till de fyra olika klustren i scatterplotten (till 
höger). Här är det två av materialen som ligger väldigt nära varandra och det kan 
förklaras av att den kemiska strukturen är liknande mellan dessa, se figur 23 och bild 
24.  
 
Nedan följer bilder på de olika kemiska strukturerna för cellulosa (figur 23), laktos 
(figur 24), ibuprofen (figur 25) och koffein (figur 26). Det syns tydligt att cellulosa 
och laktos har liknande kemisk struktur. 

 
Figur 23. Visar en cellulosa molekyl. Källa www.wikimedia.org  

 

 
Figur 24. Visar en laktos molekyl. Källa www.wikimedia.org 

 

 
Figur 25. Visar en ibuprofen molekyl. Källa www.wikimedia.org 

 

 
Figur 26. Visar koffein molekyl. Källa www.wikimedia.org 
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Figur 22. Till vänster syns tabletterna efter att data som inte hör till tabletterna har rensats 
bort av PCA och till höger syns kluster som är förknippade med de olika tablettyperna. Pilarna 
visar vilka tabletter som hör till vilket kluster. 
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Figur 27 visar PCA överblick i objekt nivå. Distance to Model (DmodX) visar 
observationernas (tabletternas) avstånd från modellplanet (figur 27, ovan till 
vänster). Det kritiska gränsvärdet ligger just under 2. Några enstaka observationer 
ligger över gränsvärdet men ingen bedöms vara en ”outlier” och därför exkluderas 
ingen. PCA modellen har genererat tre komponenter. R2X = 0,99 och Q2X=0,99, 
d.v.s. modellen är mycket bra (figur 27, ovan till höger). Loading linjeplott (p1) 
förklarar variationen i t1 (första komponenten i Score plotten till höger) (figur 27, 
nedan till vänster). Score plott (t1/t2) visar den geometriska spridningen av de olika 
materialen i modellrymden (figur 27, nedan till höger). T1 separerar i tre kluster: 
koffein, ibuprofen, samt cellulosa tillsammans med laktos.  
 

 
 
Figur 27. Ovan till vänster, visar att tabletterna (objekten) ligger bra till i förhållandet till 
gränsvärdet här ungefär 2. Några enstaka tabletter ligger över gränsen men det är inget som 
behöver tas hänsyn till. Ovan till höger, en mycket bra modell då staplarna är närmare 1. 
Nedan till vänster förklarar variationen i t1. Nedan till höger visar fördelningen av de olika 
materialen geometriskt. Det är tre kluster ibuprofen och koffein i var sitt medan cellulosa och 
laktos är tillsammans i ett kluster. 
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Figur 28 visar Scoreplott som för komponent 2 och 3. Här separeras samtliga 
material. Cellulosa och laktos separeras helt i t3 vilket visar att de är helt skilda 
material även om dess kemiska struktur är liknande. Koffein och ibuprofen separeras 
i t1 (figur 27) och t2 men inte i t3 (figur 28) 
 

 
 
Bild 28. PCA modell där jämförelsen ligger mellan komponent 2 och 3. Då separeras även 
cellulosa och laktos vilket visar att de är helt skilda material även om dess kemiska struktur är 
liknande. 
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Figur 29 visar spektralplott som jämför spektra mellan ibuprofen och koffein. Till 
vänster syns otransformerade spektra och till höger transformerade (Savitksy-Golay 
2:a derivata). Det är tydliga skillnader mellan de två olika spektra. I 
våglängdsområdet kring 2100 och 2400 nm syns den största skillnaden mellan 
ibuprofen och koffein. 
 

  
Figur 29. Visar spektra till vänster som jämför ibuprofen och koffein och till höger är spektrat 
transformerat vilket gör det lättare att jämföra och se skillnaderna mellan de olika ämnena. 
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I figur 30 syns en Spektralplott som jämför spektra mellan cellulosa och laktos. Till 
vänster syns otransformerade spektra och till höger transformerade (Savitksy-Golay 
2:a derivata). Här är det betydligt mindre variationer mellan de två spektra. 
Skillnaderna mellan cellulosa och laktos är inte lika tydligt uttalade och visar på att 
deras kemiska sammansättning är lik men med skillnader. 
 

  
 
Figur 30. Visar jämförande spektra till vänster mellan cellulosa och laktos och till höger är 
spektrat transformerat vilket gör det lättare att jämföra och se skillnaderna ämnena. Då det är 
liten skillnad mellan ämnena blir kurvorna ganska lika varandra. 
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5. Diskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka om hyperspektral bildanalys kombinerat med 
kemometri kunde detektera den kemiska sammansättningen och koncentrationen 
läkemedel i tabletter och om skillnaden i presstryck kunde detekterades. 
 
För att kunna undersöka hur metoden fungerar tillverkades tabletter med olika 
bestämda innehåll. Alla tabletterna har ett liknande utseende, det som skiljer dem åt 
utseende mässigt är vikt och höjd. Tabletthöjden beror på hur väl de olika materialen 
komprimeras vid tillverkningen.  
 
Resultaten visar att det gick detektera de olika sammansättningarna i tabletterna 
med hyperspektral bildanalys kombinerat med kemometri. Det skapades PCA 
modeller och PLS-DA modeller med mjukvaruprogrammet Evince. I och med detta 
gick det att extrahera den informationen som är önskad. 
 
Med hjälp av denna modell var det inga problem att skilja på de olika fyllnadsmedlen 
för tabletterna. För att sedan kunna separera tabletterna efter de aktiva substanserna 
roterades PCA modellen och då separerades koffein och ibuprofen. För att sedan 
separera de olika koncentrationerna roterades modellen ytterligare och då 
separerades koffein 5 % bra från övriga koncentrationer koffein. Det som kan tänkas 
störa separationen mellan 1 % och 2 % är att dessa ligger så nära varandra och att det 
är ett större steg mellan 2 % och 5 %. För ibuprofen blev det ingen separation mellan 
de olika koncentrationerna, det kan vara så att det behövs en annan jämförelse i PCA 
modellen för att separera dessa koncentrationer. 
 
En förfining av PCA gjordes med PLS-DA för att undersöka om det går att separera 
koncentrationerna bättre. Vid jämförelse av alla tabletterna blev det en dålig modell, 
det kan bero på att ibuprofen och dess olika koncentrationer inte var separerade. Då 
jämförelsen bara ligger mellan koffein 5 % i cellulosa, koffein 5 % i laktos, ibuprofen 5 
% i cellulosa och ibuprofen 5 % i laktos så går det enkelt att separera dessa fyra. Men 
det går även att separera efter fyllnadsmedel och aktiv substans. 
 
En kalibreringsmodell skapades också för att kunna prediktera okända tabletter, 
genom att modellen kan sätta in okända tabletter till den gruppen det passar. 
Resultatet är att även om tabletterna ser identiska ut så har de olika innehåll och då 
går det lätt att skilja de olika tabletterna från varandra med hjälp av den framtagna 
modellen. 
 
För de olika presstrycken skapades en PCA modell som visade att alla tabletter har 
samma innehåll, koffein 2 % med cellulosa. Tabletterna får lite olika färg i modellen 
vilket beror på att de är tillverkade vid olika presstryck. Den geometriska spridningen 
av tabletterna i en PCA modell på objektnivå visar att det att bara tryck fyra som är 
helt separerat när alla fyra trycken är i samma modell. PLS-DA används för att skapa 
tydligare separationer mellan de olika trycken och jämförs alla trycken samtidigt blir 
det inga bra separationer, då trycken jämförs mellan varandra så blir det tydligare 
separationer även om det mellan vissa tryck inte är en total separation. 
 
Vid analysen av rena material med PCA framkommer det att koffein, ibuprofen, 
cellulosa och laktos är helt olika ämnen, men att cellulosa och laktos är kemiskt lika 
varandra. 
 
Det som kan ha påverkat resultaten för analysen är att vid tillverkningen av tabletter 
med rena material uppstod en del tekniska problem, bland annat var koffein väldigt 
svår att göra tabletter av. Tabletterna blev spröda och fick dålig hållfasthet. Ibuprofen 
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var kladdig och fastnade på stansarna och vissa tabletter uppvisade lockbildning.  
Cellulosatabletterna hade en tendens att sprätta i väg vid utskjutningen, vilket kan 
bero på dålig smörjning. 
 
Att presstrycket på tablettmaskinen inte kan mätas gör att de olika presstrycken inte 
har någon exakthet, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Genom att justera 
tabletthöjden ger detta en indikation på att även presstrycket ändras. Homogeniteten 
för de olika blandningarna kan även påverka resultatet, partikelstorleken för de olika 
pulvren vet vi inget om och det kan påverka blandningarna. Det var en relativt liten 
mängd pulver i planetblandaren för de rena materialen vilket kan resultera i ojämn 
fördelning av smörjmedlet.  
 
Hyperspektral bildanalys kan användas för att upptäcka förfalskade läkemedel 
eftersom olika substanser kan detekteras och skiljas ut.  
 
Hyperspektralbildanalys förstör inte några prover, är snabb, säker och lätt att 

hantera 21. Ingen som använder sig av metoden behöver utsättas för några risker, 
analysen kan ske direkt i förpackningen. Analyserna sker i realtid vilket gör att 
resultaten visas på en gång, det går att direkt avläsa vilken eller vilka tabletter som 
innehåller felaktiga substanser eller i fel mängd. Då det går snabbt att analysera blir 
det en kostnadsbesparing och ingen ersättning behöver betalas för förstörda tabletter 
som är lagliga. Då det är en mjukvara (Evince) som programmeras för att detektera 
olika kemiska strukturer kan det uppdateras kontinuerligt för att snabbt kunna 
upptäcka nya illegala substanser. 
 
I mitt arbete så har jag förstått att hyperspektral bildanalys i kombination med 
kemometri skulle kunna vara en metod som är lämplig att använda för till exempel 
Tullverket, för att kontrollera de tabletter som är på väg in i landet. Det går att 
upptäcka felaktiga koncentrationer av aktiv substans, vilken kemisk sammansättning 
tabletterna har, om de innehåller något olagligt ämne. Möjligheterna att upptäcka 
något i tabletter med metoden är nästan oändliga. Mjukvaran anpassas till 
användaren och vilken information som är viktig, och den går att förändra om 
behoven förändras. Då det går att analysera flera tabletter samtidigt vilket gör att det 
blir effektivare analys. Finns det någon eller några tabletter i en större mängd som 
skiljer sig från övriga går det enkelt att plocka ut dessa för vidare analys om det 
behövs. Det går alltså inte att maskera några tabletter bland andra likadana tabletter. 
I och med detta kan förfalskade läkemedel upptäckas. Metoden kan också användas 
för att urskilja tabletter tillverkade vid t.ex. olika presstryck. 
 
Nackdelar kan vara att det är en ny metod som inte har använts så länge och då har 
den inte blivit ordentligt utprovad och utvärderad. Ny teknik brukar även kosta en 
del att införskaffa. Det behövs till exempel en rejäl dator med mycket minne för att 
kunna processa bilderna. 
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6. Slutsats 

Med hjälp av hyperspektral bildanalys kombinerat med kemometri går det att skilja 
på tabletters olika kemiska sammansättning, koncentration av aktiv substans och om 
tabletterna pressats vid olika tryck. Metoden kan med fördel användas till att skilja 
på olika tabletter, och det är också möjligt upptäcka små skillnader i tabletternas 
komposition eller egenskaper. I och med detta är metoden användbar för att t.ex. 
upptäcka förfalskade läkemedel. 
 
För att få det önskade resultaten och informationen som är intressant är det viktigt 
att skapa modeller som är relevanta för det som ska detekteras. De hyperspektrala 
bilderna innehåller mycket information och denna information behöver reduceras för 
att informationen ska blir hanterbar. 
 

7. Tack! 

Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson för all hjälp och stöd som jag har fått 
genom hela arbetet. Extra tack till Katarina Stenman på Umbio som har hjälpt till 
med analyser och tagit fram modellerna till arbetet samt försökt få mig att förstå hela 
metoden. Jag vill även tacka min familj som har stöttat mig under arbetes gång. 
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