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Biofarmasia

Viskositeetiltaan erilaisten polymeerien vaikutus ibuprofeenin vapautumiseen ja imeytymiseen kovista

rektaalisesti annosteltuna

TomminenTuomo

Farmasian laitos

farmakokinetiikan osastoFarmasian laitos biofarmasian

kovat rektaalinen laktoosi

Oikeanlainen valmistemuoto ja antoreitti valitaan lääkityksen kohteena olevan potilaan mukaan, mutta

aina ei ole saatavilla valmiita oikeanlaisia valmistemuotoja. Kovissa liivatekapseleissa l?iåike- ja apuaineina

olevia kuiva-aineiden måiãiriä on helppo muunnella niin, että lãäkeannos ja vaikutuksen kesto pyqytään

optimoimaan. Muunmuassa perásuoleen voidaan náin annostella kuiva-aineita suljetuissa kapselikuorissa,

joista lääkeaineet vapautuvatja liukenevat perásuolen nesteisiin. Työn tarkoituksena oli tutkia keinoja

pitkittää ibuprofeenin vapautumista kovista liivatekapseleista käyttämällä kapseleissa apuaineena

limakalvoon kiinnittyvää polymeeriä.

Alustavissa in vitro.kokeissa kapseleissa käytettiin apuaineina kolmea erilaatuista polyakryylihapon

polymeeriä, jotka poikkeavat keskenään ristisidoksia muodostavien ryhmien osalta sekä lalctoosia. Käytetyt

polymeerit olivat polykarbofiili, karbomeeri 941 jakaftomeeri 934P (USP )OilI 1995), joiden jokaisen

måiåiråiä vaihdeltiin suhteessa laktoosiin niin, että polymeerin osuus kapseleissa oli 0,25, 50,75 ja 100 %.

Näin apuainekoostumukseltaan erilaisia kapseleita muodostui 13 kpl, joissa kafüssa ibuprofeenin määrä oli

200 mg. Kapselit tutkittiin Euroopan farmakopean mukaisesti. Lisäksi kapseleille tehtiin USP XXIII:n
mukainen liukenemiskoe. Imeytymistukimuksia varten kovien liivatekapseleiden annostelua harjoiteltiin

etukäteen parafiiniin kosteutettuina. Imeytymiskokeessa (satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia)

ibuprofeenin kerta-annos oli 400 mg ja koepåüviä oli kolme (vaihtovuoroisuusperiaate). VerinÉiytteistä

määritettiin ibuprofeenipitoisuudet HPlC-menetelmällä.

USP:n dissoluutiokokeessa ibuprofeenin vapauminen oli nopeinta apuaineena pelkkää lalctoosia

sisältäneistä kapseleista ja vaputuminen hidastui polyakryylihappopolymeerien osuuden kasvaessa

apuaineista. Käytettäessä karbomeeri 941:tä ibuprofeeni vapautui hiøammin verrattuna polykarbofiiliin ja

karbomeeriin 934P.

Apuaineena pelkkää polykarbofiiliã sisältäneistå kapseleista ibuprofeenin imeytyminen oli lähes

olematonta kaikilla koehenkilöillä eikä plasmassa olevaa kvantitointirajaa2 mgll saavutettu yhdelläkään

koehenkilöllä. Laktoosiaja polykarbofiiliä tilavuussuhteessa 1:1 sisältåineistå kapseleista ibuprofeeni

imeytyi verenkiertoon seitsemällä koehenkilöllä kahdeksasta. Apuaineena pelkkää laktoosia sisältiineistä

kapseleista ibuprofeenin imeytyminen oli tehokkainø ja kaikilla kahdeksalla koehenkilöllä ylitettiin

terapeuttinen l0 mgfi ibuprofeenin plasmapitoisuus. Ibuprofeenin huippupitoisuus saavutettiin

laktoosikapseleilla keskimäfuin2,8 tunnissa, kun laktoosi-polykarbofiili-seosta sisältiineillä

kapseleilla huippupitoisuuden ajnakohø oli 10 tuntia. C*/AUC.¡-parametrillä ilmaistuna polykarbofiiliä

sisältäneet kapselit olivat 2,6 kertaa pitkävaikutteisempia verrattuna apuaineena pelkk¿i¿i laktoosia

sisältäneisiin kapseleihin. Biologiselta hyväksikäytettävyydeltään nämä kaksi eri kapseliformulaatiota eivät

olleet biologisesti samanarvoisia käytetyllä90Vo.n luottamuwálillä. Edes laktoosin käyttäminen

tilavuusuhteessa 1:1 polykarbofiilin kanssa ei antanut riitlävän nopea:ì vapautumista ja imeytymistä

ibuprofeenille niin, että olisi saatu aikaan terapeuttisesti
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